




هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف هیلاعتملا  همکحلا 

: بتاک

يزاریش نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  16همکحلا 

16هراشا

21هراشا

[ یناثلا رفسلا  همتت  ]22

[ یعیبطلا ملعلا  نم  هلحرملا  همتت  ]22

[ عبارلا نفلا  همتت  ]22

22هراشا

نونف اهیف  رهاوجلا و  ماکحأ  یف  لوألا  22بلطملاف 

لوصف هدع  همدقم و  هیف  هیعیبطلا و  ماسجألا  رهوجت  یف  لوألا  22نفلا 

یعیبطلا مسجلا  هیهام  یفف  همدقملا  22امأ 

22هراشا

دوجولا موهفمب  لقعلا  دنع  اهفاصتا  اهل  دوجولا  ضورع  ینعم  22و 

- قیقحت 26ثحب و 

يرخأ 28هقیرط 

هیراصبتسا 30همتت 

لح 33دقع و 

هصخی يذلا  هدوجو  وحن  ینامسجلا و  رهوجلا  ققحت  یف  سانلا  فالتخا  رکذ  یف  ( 1  ) 36لصف

36هراشا

هراشإ 38ثحب و 

لوألا ءاقب  عم  هداحآ  هیلع  دراوتی  همزلی و  ام  ینامسجلا و  رهوجلل  موقملا  لاصتالا  حرش  یف  ( 2  ) 39لصف

39هراشا

هثالثلا تادادتمالا  هنم  عزتنی  نأل  احلاص  هتیهام  دح  هتاذ و  هبترم  یف  یشلا ء  نوک  39امهدحأ 

هکرتشم دودح  هموهوملا - عاضوألا  هفلاختملا  هئازجأ  نیب  دجوی  ثیحب  یشلا ء  نوک  امهیناث  41و 
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- حیضوت 42صیخلت و 

لصتملا رهوجلاب  اهدوجو  حصتسی  امم  تالاصتالا  تادادتمالا و  عیمج  نأ  یف  ( 3  ) 43لصف

هعبرأ یه  هیرادقملا و  ءازجألا  یلإ  میسقتلا  ءاحنأ  یف  ( 4  ) 45لصف

هیمسجلا هروصلا  دوجو  وحن  هب  فشکنیل  ینادحولا  لصتملا  تابثإ  یف  ( 5  ) 46لصف

یلکلا ملعلا  وه  امنإ  اهدوجو  وحن  تابثإ  تایهاملا و  ققحتل  لفکتملا  نأ  46ملعا 

هیوق اججح  هدرفلا - رهاوجلا  نع  اهبکرت  یفن  مسجلا و  لاصتا  باب  یف  ءامکحلل  نأ  49ملعا 

لح 51هدقع و 

- تاحازإ 57ماهوأ و 

مسجلا لاصتا  یلع  لدتسا  نم  سانلا  57نم 

هرورض ایهانتم  ناکل  ءزجلا  دجو  ول  هنأ  معز  نم  مهنم  57و 

ام تقو  یف  هیلثم  ریصی  مسج  لک  لظ  نأ  لیخت  نم  مهنم  58و 

یلزتعملا ماظنلا  بهذم  لاطبإب  صتخی  ام  رکذ  یف  ( 6  ) 58لصف

اهنالطبب سحلا  دهشی  مسجلا  یف  لاصتالا  یفن  یلع  هبترتم  دسافم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 7  ) 61لصف

اهتلازإب دوصقملا  هجو  نع  هواشغلا  فشک  مهتالایخ و  ینبم  ءزجلل و  نیتبثملا  هبش  ریرقت  یف  ( 8  ) 64لصف

64هراشا

ماقملا اذه  یف  لضافألا  ضعب  لاق  ام  امأ  65و 

رکذ امم  ذخأملا  هبیرق  يرخأ  65ههبش 

اهفصن عطق  یلإ  جاتحی  هفاسملا - كرحتملا  عطق  ناکل  هیاهن  ریغب  رمت  همسقلا  تناک  ول  يرخأ  66ههبش 

ینوریبلا ناحیر  وبأ  اهرکذ  يرخأ  66ههبش 

طیسبلا نم  میقتسم  طخب  اهنم  هرئاد  هاقالم  نوکی  وتسم  طیسب  یف  دحاو  تمس  یلع  هرکلا  تجرحدت  اذإ  يرخأ  67ههبش 

لبقتسملا یف  تاماسقنالا  نم  لعفلا  یلإ  هجورخ  نکمی  ام  نإ  يرخأ  69ههبش 

مسقنم ریغ  الحم  یعدتسی  فارطألا  دوجو  نإ  يرخأ  69ههبش 

هیوازلا هرفط  اهنم  مزلی  يرخأ  71ههبش 

- میمتت 74ثحب و 

هیاهنلا ریغ  یلإ  هتباث  هیکاکفنالا  همسقلا  لوبق  نأ  یف  ( 9  ) 76لصف

76هراشا
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یقرش رون  عم  یبرغ  78لظ 

رخآ 82صلخم 

- فشک 84ثحب و 

لوصف هیف  هقیقح و  هیهام و  یلویهلا  لاح  نع  ثحبلا  یف  یناثلا  85نفلا 

زییمت لقأ  هل  دحأ  رکنأ  ام  ثیحب  اهتینإ  قیقحت  اهدوجو و  تابثإ  مسالا و  موهفم  ههج  نم  یلویهلا  هیهام  یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) 85لصف

نیءاشملا نم  نیلصحملا  دنع  یلویهلا  هیهام  یلإ  هراشإلا  یف  ( 2  ) 90لصف

ینالویهلا رهوجلا  تابثإ  یف  ( 3  ) 97لصف

97هراشا

- تاقیقحت 100ثاحبأ و 

[ ثحب ]100

- رخآ 101ثحب 

- رخآ 101ثحب 

101هراشا

- یشرع 108صلخم 

- رخآ 110ثحب 

110هراشا

- حیقنت بیذهت و  هداعإل  حیضوت  113هدایز 

هعم رخآ  118ثحب 

- رخآ طمن  یلع  رخآ  120ثحب 

بیقعت 122ثحب و 

122هراشا

یشرع 124صلخم 

هیاده 125کش و 

- يرخأ ههج  یلع  رخآ  127ثحب 

اهصخی يذلا  اهدوجو  وحن  یلویهلا و  هقیقح  تابثإل  هفسالفلل  رخآ  جهنم  رکذ  یف  ( 4  ) 129لصف

129هراشا
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هیسایق 130هرکذت 

130هراشا

- هوجو نم  ثاحبأ  اهیف  131و 

مهنع هباین  نیمدقألا  هعیش  ضعب  هرکذ  ام  131لوألا 

131هراشا

.یشرع 132صلخم 

هیناسنإلا سفنلا  دوجوب  هضوقنم  هجحلا  هذه  لصأ  نأ  یناثلا  134ثحبلا 

اهتحت امیف  هرثؤم  اهنإف  لوقعلا  دوجوب  ضقنلا  ثلاثلا  136ثحبلا 

یلویهلا دوجوب  ضقنلا  عبارلا  136ثحبلا 

مارملا اذهل  رخآ  جهنم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 5  ) 139لصف

صاخلا صاخ  ناهرب  هامس  بلطملا و  اذهل  قیقحتلا  لهأ  نم  نیرخأتملا  ضعب  همشجت  ام  رکذ  یف  ( 6  ) 141لصف

141هراشا

هراشإ 142ثحب و 

هیقرشملا ثحابملا  بحاص  اهدافأ  يرخأ  هجح  یف  ( 7  ) 143لصف

143هراشا

- 148میمتت

لوصف هیف  هیتاذلا و  هقالعلاب  هروصلا  یلویهلا و  بحاصت  یف  ثلاثلا  149نفلا 

یلویهلا نع  کفنت  یه ال  ثیح  نم  هیمسجلا  نأ  یف  ( 1  ) 149لصف

لعفلا هوقلا و  قیرط  نم  یلویهلا  دوجو  ناهرب  نم  دیفتسا  149دق 

- رخآ 149قیرط 

- هحازإ 151مهو و 

ثحب 154قیقحت و 

یشرع 155صلخم 

ماقملا اذهب  هقلعتم  هیلک  ماکحأ  رکذ  یف  ( 2  ) 156لصف

یشلا ء کلذ  هیهام  ماوق  یف  هلخاد  تسیل  یشلا ء  هدام  نأ  رکذ  امم  رهظ  دق  هنأ  156اهنم 

هتاذل لحملا  نع  هیعون  هعیبط  دارفأ  نم  درف  ینغتسا  املک  ءامکحلا  لوق  نأ  اهنم  157و 
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هروصلا قلطم  نع  هیمسجلا  یلویهلا  يرعت  هلاحتسا  یف  ( 3  ) 158لصف

یلویهلا کلاسم  دحأ  نم  همهف  نکمی  امم  دصقملا  158اذه 

رخآ 159قیرط 

رخآ 161قیرط 

رخآ 161قیرط 

161هراشا

161عیرفت

رخآ 162قیرط 

162هراشا

رخآ 163عیرفت 

- رخآ 163عیرفت 

اهالویه یلع  دوجولا  یف  اهمدقت  اهل و  لماح  وه  ام  یلإ  سایقلاب  هروص  لک  دوجو  وحن  رهظیل  هروصلا  یلویهلا و  نیب  مزالتلا  هیفیک  یف  ( 4  ) 165لصف

165هراشا

166عورف

- هلازإ 167کش و 

169لیجست

هلعلل انراقم  لولعملا  نوک  زیوجت  یف  ( 5  ) 171لصف

صاخ هجوب  ددعلاب  دحاو  یشل ء  هلع  مومعلاب  دحاولا  یشلا ء  نوک  هیفیک  یف  ( 6  ) 172لصف

172هراشا

لیصحت 174ثحب و 

لیصحت 175ثحب و 

- 176بینذت

لوصف هیف  اهب و  قصتلی  ام  هعونملا و  اهروص  هیرهوج  یلإ  هراشإلا  ماسجألل و  هصاخلا  عئابطلا  تابثإ  یف  عبارلا  177نفلا 

اهانعم یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) 177لصف

راثآلا تاکرحلل و  اهتیئدبم  ههج  نم  اهتابثإ  یف  ( 2  ) 177لصف

[ کلذ یلع  لالدتسالا  ]177
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هوجوب لالدتسالا  اذه  یلع  ضرتعا  179و 

لوألا 179هجولا 

یناثلا 182هجولا 

- ثلاثلا 183هجولا 

هداملل هموقم  اهنوک  وه  رخآ و  جهنم  نم  هیعیبطلا  روصلا  تابثإ  یف  ( 3  ) 186لصف

186هراشا

لوألا 187ثحبلا 

هبوجألا هلئسألا و  قیرط  یلع  هفدارتم  ثاحبأ  انهاه  187و 

یشرع 189صلخم 

- هیشرع 190هدعاق 

هیعونلا هروصلا  هیرهوج  تابثإل  ثلاث  جهنم  داریإ  یف  ( 4  ) 191لصف

191هراشا

- رخآ 192ثحب 

مارملا اذه  یف  عبار  جهنم  داریإ  یف  ( 5  ) 193لصف

نیریخألا نیجهنملاب  لالدتسالا  یلع  ترکذ  یتلا  هضقانملا  عفد  یف  ( 6  ) 195لصف

195هراشا

یشرع 201لیصحت 

لدبلا لیبس  یلع  سیل  هیمسجلل  هیعیبطلا  هروصلا  میوقت  نأ  یف  ( 7  ) 202لصف

202هراشا

203عیرفت

هیمسجلا هروصلا  دوجو  هبترم  یلع  همدقتم  هیعیبطلا  هروصلا  دوجو  هبترم  نأ  یف  ( 8  ) 204لصف

204هراشا

روهشم کش  انهاه  206و 

مارجألل تایاهن  فارطأ و  یف  تسیل  هینامسجلا  يوقلا  هیعیبطلا و  روصلا  دوجو  نأ  یف  ( 9  ) 207لصف

207هراشا

یشرع 208حیولت 
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تانئاکلا ءایشألا  دوجو  وحن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 10  ) 211لصف

تادسافلا ءاقب  وحن  یلإ  اهدعب و  ام  لوألا و  روصلا  یلإ  هراشإلا  یف  ( 11  ) 212لصف

سماخلا 214نفلا 

214هراشا

هیشرع هعمال  هیف  ( 1  ) 215لصف

215هراشا

.هئانف هروثد و  هعیبطلا و  ملاع  یشالت  یف  رخآ  216رس 

رخآ 217رس 

217هراشا

.میلعت 218مهو و 

ناهربلا هقفاو  نآرقلا و  هب  قطن  امک  ههجو  الإ  کلاه  یش ء  لک  لب  ءانف  یلإ  لوئیس  اسفن  وأ  هعیبط  وأ  ناک  امسج  كرحتم  لک  نأ  تابثإ  یف  ( 2  ) 220لصف

220هراشا

- هلازإ 223مهو و 

.هیقرشم 224همکح 

ءامکحلا ءایبنألا ع و  نیب  هیلع  عمجم  ملاعلا  ثودحب  لوقلا  نأ  یف  ( 3  ) 225لصف

[ ملاعلا ثودح  یف  ممألا  نیب  فالخ  225[ال 

هیزرلا ایالبلا و  مظعأ  نم  226و 

هینامث هفئاط  دنع  هربتعملا  همکحلا  نیطاسأ  نأ  ملعا  226و 

نیطاسألا هذه  تاملک  نم  ینامسجلا  ملاعلا  ثودح  یف  انیلإ  لصو  ام  رکذن  227نحنف 

227هراشا

یطلملا سلاث  227مهنمف 

یطلملا سروغاسکنا  مظاعألا  ءالؤه  نم  229و 

یطلملا سنامیسکنا  ءالؤه  نم  229و 

سلقذابنأ اهئاربک  همکحلا و  ءامظع  نم  230و 

سروغاثیف ءالؤه  نم  231و 

یهلإلا نطالفأ  هینانویلا  هسمخلا  ءاربکلا  ءالؤه  نم  234و 
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234هراشا

هیارد اهیف  239هیاکح 

[ يرماعلا نسحلا  یبأ  خیشلا  مالک  ]239

.هیمکح تاذخاؤم  عضاوم  هیف  لوقأ  241و 

241لوألا

241یناثلا

242ثلاثلا

243عبارلا

243سماخلا

سیلاطاطسرأ مظعألا  فوسلیفلا  نیمرکملا  فالسألا  ءالؤه  نم  244و 

244هراشا

هرکذت 249ریسفت و 

- لیصحت 251مهو و 

252لیجست

نیضرألا تاوامسلا و  راوب  هبارخ و  ملاعلا و  ثودح  یف  نولعألا  لوصألا  ءالؤه  ریغ  مه  نیذلا  هفسالفلا  تاداقتعا  رکذ  یف  ( 4  ) 255لصف

- سراف نب  ربکألا  نونیز  255مهنمف 

ایماداف هفسالف  هبارخ  ملاعلا و  ثودحب  نیلئاقلا  هفسالفلا  نم  258و 

میکحلا لقره  ملاعلا  ثودحب  نیلئاقلا  هفسالفلا  نم  259و 

لاق هنأ  ملاعلا  اذه  ثودح  یلع  هلادلا  ینانویلا  خیشلا  مکح  نم  260و 

نیءاشملا بحاص  سویروفرف  دیحوتلا  ملعلا و  یف  نیخسارلا  نیهلأتملا  ءامکحلا  ءامظع  نم  262و 

سلقربا نیروهشملا  نیربتعملا  هفسالفلا  نم  263و 

هلاوز ملاعلا و  روثد  یف  رمألا  كالم  وه  يذلا  هیمرجلا  هعیبطلا  ددجت  یف  ءاضیبلا  هلملا  هذه  لهأ  نم  دوهشلا  فشکلا و  همئأ  مالک  نم  ذبن  یف  ( 5  ) 266لصف

266هراشا

هغالبلا جهن  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  266اهنم 

هلوق ع اضیأ  اهنم  266و 

نیفشاکملا فوصتلا و  لهأ  مالک  امأ  266و 
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سداسلا 268نفلا 

268هراشا

هعیبطلا فیرعت  یف  ( 1  ) 268لصف

268هراشا

272هرصبت

ضارعألا هکرحلا و  هداملا و  نم  اهتحت  ام  یلإ  سفنلا و  هروصلا و  نم  اهقوف  ام  یلإ  هعیبطلا  هبسن  یف  ( 2  ) 273لصف

[ هروصلا یلإ  هعیبطلا  هبسن  ]273

[ سفنلا یلإ  هعیبطلا  هبسن  ]276

هداملا یلإ  اهتبسن  امأ  277و 

نوکسلا هکرحلا و  یلإ  هتبسن  امأ  277و 

جراخ نم  یعیبطلا  مسجلل  ضرعی  ام  ضارعألا  نمف  اضیأ  277و 

هیقرشم 280همکح 

داسفلا رشلا و  حالصلا ال  ریخلا و  الإ  سیل  هیئزج  وأ  هیلک  تناک  ءاوس  تاذلاب  هعیبطلا  لعف  نأ  یف  ( 3  ) 282لصف

هیدابم یعیبطلا و  ملعلا  عوضوم  یف  ( 4  ) 284لصف

عضولا هرداصملا و  لیبس  یلع  اهوذخأی  نأ  نییعیبطلل  یتلا  يدابملا  دیدعت  یف  ( 5  ) 287لصف

بابسأ دابم و  هیعیبطلا  ءایشألا  نأ  287ملعا 

نیبیرق نیأدبم  مسج  وه  امب  مسجلل  نأ  یعیبطلا  عضوی  نأ  یغبنی  288نذإف 

هکرتشم مدعلا  هروصلا و  هداملا و  ینعأ  هنراقملا  يدابملا  هذه  نوک  هیفیک  یف  ( 6  ) 294لصف

یلویهلا 294امأ 

مدعلا امأ  296و 

نییعیبطلل امامتها  ابلطم و  دشأ  نوکی  نأ  یغبنی  للعلا  يأ  نأ  یف  ( 7  ) 299لصف

هتروص هتدام و  نع  یعیبطلا  مسجلا  بکرت  هیفیک  هفرعم  یف  ( 8  ) 302لصف

اندنع 302قحلا 

هریثک داحتالا  اذه  یلع  هجحلا  303و 

هروصلا هداملا و  نیب  لمحلا  هحص  303اهادحإ 

هیناثلا 304هجحلا 
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هثلاثلا 305هجحلا 

هعبارلا 306هجحلا 

- تایصفت 307تالاضعإ و 

یلویهلل هلع  روصلا  نأب  موقلا  حرص  دق  هنأ  307اهدحأ 

هدحاو اتاذ  هروصلا  هداملا و  نوک  اهیناث  307و 

ناسنإلا یف  لوقعم  ریغ  مترکذ  يذلا  يداحتالا  بیکرتلا  نأ  اهثلاث  309و 

309هراشا

- هعینش رومأ  هنم  مزل  ءامکحلا  بهذم  نم  روهمجلا  همهوت  امک  ندبلا  سفنلا و  نم  ناسنإلا  بیکرت  ناک  309ول 

هیلع قدصی  ینعم  هتافدارم  انأب و  اهیلإ  راشملا  انتاذ  نم  هرورض  مهفن  انأ  309اهنم 

تایلکلا كردمب  قطانلا  اورسف  قطانلا و  ناویحلاب  ناسنإلا  اوفرع  موقلا  نأ  اهنم  310و 

لعفلاب يداملا  لعفلاب و  درجملا  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  نأ  اهنم  310و 

هرصبت اهیف  312هرکذت 

داوملا روصلا و  نیب  داحتالاب  لوقلا  یلع  اهدورو  مهوتت  كوکش  لح  یف  ( 9  ) 314لصف

- هرصاعم یلع  دیرجتلا  هیشاح  بحاص  اهدروأ  314امم 

هروص هدام و  ضارعألل  سیل  مهلوق  امأ  315و 

320هرصبت

الیدعت احرج و  هروصلا  هداملا و  نیب  داحتالا  یف  لوقلا  همتت  یف  ( 10  ) 323لصف

تایعیبطلا تاریغتملل و  يدابم  اهنوک  ثیح  نم  للعلا  لاوحأ  یف  لوقلا  همتت  یف  ( 11  ) 329لصف

يدابملا هذه  نیب  تابسانملا  نییعت  یف  ( 12  ) 334لصف

اهنع باوجلا  هیمللا و  بلط  راکفألا و  ثحابملا و  یف  للعلا  لوخد  هیفیک  یف  ( 13  ) 338لصف

هتینإ جازملا و  هیهام  قیقحت  یف  ( 14  ) 340لصف

340هراشا

ججحلا امأ  346و 

346اهنمف

اهنم 347و 

- قبس امم  ذخأملا  هبیرق  تایشرعلا  نم  يرخأ  348هجح 
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- يرخأ 348هجح 

- يرخأ 350هجح 

- يرخأ 350هجح 

هعفد ماقملا و  اذه  یف  خیشلا  هرکذ  امیف  ( 15  ) 350لصف

راتخملا بهذملا  یلع  هداریإ  نکمی  ام  عفد  راصبتسالا و  همتت  یف  ( 16  ) 354لصف

ثدحتسم ریغ  نوکی  نأ  هبشی  دیلاوملا  یف  رصانعلا  روص  ءاقب  مدع  يأ  بهذملا  اذه  نأ  یف  ( 17  ) 358لصف

358هراشا

- یمل 359حیضوت 

فرشلا هلیضفلا و  یف  هتوافتم  هیعیبطلا  تادوجوملا  نأ  نایب  یف  ( 18  ) 362لصف

362هراشا

ضعبب اهضعب  هلصتم  هضاعبأ  دحاو و  ریبک  ناویح  هلک  ملاعلا  هدحاو و  دوجولا  راد  نأ  قحلا  362و 

دامجلا لاح  یلع  هدئاز  تالاح  تابنلل  364هلمجلابف 

زکرم 371فیرعت 
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دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

هراشا

.ق 1050-979 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلاردص  هسانشرس : 

.يزاریشلادمحم نیدلاردص  فلوم  هعبرالا / هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.یبرع تشاددای : 

.مراهچ رفس  زا  مود  ءزج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.موس پاچ  ، 1 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 2 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 3 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  392 ؛ [ - 391  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

BBR1083/ص4ح8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3341076 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلامجا یفرعم  ***

ای اردـص  ـالم  هـب  فورعم  یفوتم 1050ق ،)  ) يزاریـش دـمحم  نیدـلاردص  فیلأت  هعبرـألا ،» هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  »
.تسا یبرع  نابز  هب  هیلاعتم ) تمکح   ) ییاردص هفسلف  لماک  هرود  نیهلأتملاردص ،

سردم یلع  اقآ  ییابطابط ، همالع  يراوزبس ، میکح  ياه  هقیلعت  ندوزفا  اب  هتشذگ ، ياه  پاچ  حیحصت  زا  سپ  باتک ، زا  هخسن  نیا 
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.تسا هتشون  همدقم  باتک  نیا  رب  یفوتم 1383ق )  ) رفظم اضردمحم  همالع  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارگید  يزونز و 

راتخاس ***

دلج هن  رد  هک  تسا  رفس  رب 4  لمتشم  رثا  نتم  .تسا  هدمآ  فلؤم  نیرـشان و  رفظم ، اضردمحم  ملق  هب  همدقم  هس  باتک ، يادتبا  رد 
هحفص ردص  رد  .تسا  هدش  نایب  یلوصف  رب  لمتشم  باب » ای  فقوم  نف ، هلحرم ،  » دنچ نمض  رد  رافسا  زا  کیره  .تسا  هدش  میظنت 
هقیلعت باتک  زا  یـشخب  رب  اهنت  دیتاسا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  رکذ  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  ياه  هقیلعت  نآ  لیذ  رد  رافـسا و  نتم 

(. هحفص ث نیرشان ، همدقم   ) دنا هدز  هقیلعت  سفن  رفس  رب  اهنت  يوجاوخ  لیعامسا  دمحم  یلوم  سردم و  یلع  اقآ  ًالثم  دنا ؛ هدز 

نوتم رد  یئاشم ، نوتم  فالخرب  .دراد  یـساسا  توافت  یقارـشا  یئاشم و  یفـسلف  راـثآ  راـتخاس  اـب  هیلاـعتم ، تمکح  بتک  راـتخاس 
تایعیبط هب  يزیرگ  راصتخا  هب  رافـسا  مجنپ  دـلج  رد  اردـص  الم  هچرگا  .دوش  یمن  ثحب  تایعیبط  تایـضایر و  زا  هیلاـعتم  تمکح 

زا شیپ  .تسا  هدـیدرگ  حرط  دوـجو  یلک  بتارم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  ًافرـص  هکلب  لقتـسم ، وـحن  هب  هن  ثحاـبم  نیا  اـما  تسا ، هدز 
هب تایهلا  ثحابم  هب  هدرک و  ادج  تایعیبط  زا  ار  نآ  يو  اما  داد ، یم  لیکـشت  ار  تایعیبط  ثحابم  زا  یئزج  سفن  ثحبم  اردصالم ،
يا همدـقم  هباثم  هب  نآ  تادـلجم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  یفـسلف  ثحاـبم  ریـس  .تسا  هتخاـس  قحلم  صخا  ینعم 

دنراد صاصتخا  داعم »  » و سفنلا » هفرعم   » ثحبم ود  هب  بیترت  هب  هک  دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهن  متـشه و  ینعی  رخآ ؛ دلج  ود  يارب 
(. ص213-214 اضر ، هدازدمحم ، )

اوتحم شرازگ  ***

نیرت گرزب  زا  ار  اردـص  الم  يو  .تسا  هتخادرپ  هدنـسیون  یملع  هاگیاج  فیـصوت  هب  ادـتبا  باـتک  رب  شا  همدـقم  رد  رفظم  همـالع 
نرق هس  رد  یهلا  یفسلف  بتکم  لوا  هجرد  سّردم  وا  .دبای  روهظ  وا  دننام  يا  هنازرف  ات  درذگب  دیاب  اه  نرق  هک  هتسناد  یهلا  هفـسالف 
دیدج میدق و  هفسلف  بتک  یمامت  سأر  رد  ار  رافسا  باتک  سپس  يو  هحفـص ب .) رفظم ، همدقم  ك.ر :  ) تسا هعیـش  دالب  رد  ریخا 
باتک نآ  تارابع  زا  هتفرگرب  هدرک ، فیلأت  نآ  زا  سپ  هک  يا  هلاسر  ای  یباتک  ره  هکارچ  تسا ؛ هتـسناد  وا  تافیلأت  یماـمت  رداـم  و 
تـسا هداد  حیـضوت  هلحرم  هس  رد  ار  شا  یگدنز  هتخادرپ و  اردص  لاح  حرـش  رکذ  هب  همادا  رد  ز .)»  » و ب »  » هحفـص نامه ،  ) تسا

(. ز هحفص د -  نامه ، )

چیه رد  اردص  الم  .تسا  نیهلأتملاردص  اردص و  الم  هب  روهشم  يزاریش ، دمحم  نیدلاردص  یفـسلف  ماظن  ناونع  هیلاعتم ،» تمکح  »
مهم يراذـگ  مان  رد  ار  نآ  هکلب  هدربن ، راک  هب  دوخ  یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ار  يرگید  مان  نینچمه  مان و  نیا  شراـثآ  زا  کـی 

وا زا  سپ  هک  زین ، باتک  نیا  اما  .تسا  هدرب  راـک  هب  هعبرـألا » هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  ، » شا یفـسلف  بوتکم  رثا  نیرت 
هدافتسا .دنک  یم  دای  هیلاعتملا  همکحلا  مان  اب  نآ  زا  یسک  رتمک  تسا و  فورعم  هعبرا » رافسا   » هب هدش ، هتخانـش  وا  رثا  نیرتروهـشم 
دهاوشلا  » باتک رد  اردص  الم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  لوادـتم  يو ، یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ًافرـص  وا ، زا  دـعب  ریبعت  نیا  زا 

نیدـلا لالج  دیـس  رظن  هب  .تسا  هدرک  دای  زین  هیلاعتملا » همکحلا   » مان هب  دوخ  رگید  باتک  زا  هعبرـألا » رافـسألا   » رب هوـالع  هیبوبرلا ،»
(. ص774 همطاف ، انف ، ك.ر :  ) تسا هیسدقلا » لئاسملا   » مامتان باتک  نامه  ریخا  باتک  ینایتشآ ،
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: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردص  الم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ؛ یناحور و  عبنم  . 1
؛ تسا هتفای  تسد 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأـت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـص  الم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارـصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدمزارد  عیـسو و  هعلاطم 

، یلـصا رـصانع  داوم و  هلزنم  هب  زین  عبانم  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
: ك.ر  ) دندش هدافتـسا  هیلاعتم  تمکح  نداهن  ناینب  رد  دنتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  تروص  اردص  الم  صاخ  تالمأت  اه و  هشیدنا  اب 

(. ص775 نامه ،

هک یلئاسم  زا  یخرب  لح  يارب  دـیدج  ياه  هار  هضرع  یکی ، درک : یـسررب  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ار  هیلاـعتم  تمکح  ياـه  يروآون 
هک اجنآ  زا  .اهنآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  دـیدج و  لئاسم  حرط  يرگید ، تسا و  هدوب  هعزانم  نآ  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

بتکم نیا  يدابم  ینابم و  عقاو  رد  هک  ار  نآ  ياه  يروآون  عبطلاب  دـهد ، یم  لیکـشت  دوجو  ملع  ار  هیلاعتم  تمکح  ناینب  اـنبریز و 
دوجو و زین  یفـسلف  ياه  متـسیس  ریاـس  نیزاـغآ  هطقن  هچرگ  .تسج  دـیاب  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  دوجو و  لوح  دـنور ، یم  رامـشب 

یب لومـش  تعـسو و  همه  نیا  اـب  دوجو  هک  دـش  حرطم  شـسرپ  نیا  ییاردـص  ماـظن  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  تسا ، نآ  تخاـنش 
خـساپ دوجو  تلاصا  هیرظن  .درادـن  یتلاصا  تینیع و  نهذ  زا  جراخ  هک  دـشاب  فرـص  موهفم  کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  شریظن 

یم ار  لوق  نیا  زین  شناوریپ  انیـس و  نبا  دـننام  وا  زا  شیپ  يامکح  نانخـس  لالخ  رد  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  اردـص  ـالم  هنارکتبم 
تالـضعم زا  يرایـسب  لح  ياشگ  هار  هک  يوحن  هب  ییاردـص  هیلاعتم  تمکح  رد  نآ  تیمها  رب  دـیکأت  حیرـصت و  اـما  .تفاـی  ناوت 
کیکـشت زا : دنترابع  هیلاعتم  تمکح  رد  رگید  یـساسا  ياه  يروآون  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  هقباس  یب  هدـش  یمالک  یفـسلف و 

نییبت يرهوج ، تکرح  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  يرقف ، ناکما  طبار ، یطبار و  یسفن ، هب  دوجو  میسقت  دوجو ، تدحو  دوجو ،
طیـسب هدـعاق  سفن ، ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هینامـسج  هیرظن  تسا ، مراهچ  دـعب  نآ  هکنیا  نامز و  هراـبرد  دـیدج  یفـسلف 

، نامه  ) یـسانشداعم هب  طوبرم  يارآ  هعومجم  لصفنم و  لایخ  ملاع  یفـسلف  تابثا  يوقلا ، لک  اهتدحو  یف  سفنلا  هدـعاق  هقیقحلا ،
(. ص779

حیـضوت اب  همادا  رد  تاقیلعت  نیا  .تسا  هدـش  صخـشم  زمر  اب  هک  هدـمآ  امکح  زا  يدادـعت  زا  یتاقیلعت  باـتک ، تاحفـص  لـیذ  رد 
: دنوش یم  یفرعم  يرصتخم 

تمکح و وا  .هیلاـعتم  تمکح  ناـحراش  نیرت  گرزب  زا  یکی  يو  یفوتم 1246ق .)  ) یناهفصا يرون  دیـشمج  نب  یلع  اقآ  ن :» . » 1
سیردـت هب  فرژ  یعّبتت  الاو و  یتمه  اب  لاـس  هاـجنپ  لوط  رد  دوخ  تفرگارف و  1192ق )  ) يدابآدیب دـمحم  اقآ  میکح  زا  ار  نافرع 

یسک وا  نارصاعم  نایم  زا  دراد و  ازسب  یمهس  ییاردص  تمکح  صوصخ  هب  هفسلف و  يایحا  رد  وا  .تشامگ  تمه  نافرع  هفسلف و 
(. ص?2 دماح ، یناهفصا ، یجان  ك.ر :  ) تفرگ ناوت  یمن  غارس  هنیمز  نیا  رد  يو  تیمها  هب 
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شزرارپ راثآ  زا  هتشون  یبرع  نابز  هب  هک  يراوزبس  یـشاوح  تاقیلعت و  یفوتم 1289ق .)  ) يراوزبس يدـهم  نب  يداه  الم  س :» . » 2
سیردت یط  ار  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  تایعیبط و  شخب  يانثتسا  هب  رافسا  نتم  مامت  بترم  مظنم و  يا  هنوگ  هب  يراوزبس  .تسوا 

عبط هب  رافسا  نتم  اب  ًانیع  مامت و  هب  میکح  دوخ  طخ  هب  نیا  زا  شیپ  یشاوح  نیا  .تسا  هتشون  هیـشاح  اهنآ  رب  هدرک و  یجالح  نتم ،
(. ص74 ج9 ، نسح ، دیس  نیما ، ك.ر :  ) تسا هدیسر  یگنس 

ار سردم  یلع  اقآ  .تسا  يزونز  هللادبع  الم  گرزب  فوسلیف  دـنزرف  يو  یفوتم 1307/1310ق .)  ) يزونز سردـم  یلع  اقآ  م :» . » 3
یمن دـندوب  هتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  سیردـت  ریرقت و  هب  ًافرـص  هفلـسف  رد  يو  .دـنا  هدـناوخ  مه  سـسؤم  میکح  مـیکح و  یلع  اـقآ 
هفسلف تالکشم  يارب  هزات  ياه  لح  هار  يوجتسج  رد  تشاد و  یـسیسأت  یقیقحت و  یـشور  يراکتبا و  داقن و  يا  هحیرق  تخادرپ ؛

(. ص127-128 ج1 ، عیشت ، فراعملاهرئاد   ) میروخ یمرب  نآ  هب  رتمک  رخأتم  يامکح  رد  هک  يراک  دوب ؛

هب یسک  اردص  الم  نامز  ات  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یمالسا  گنهرف  رد  یفسلف  لالدتـسا  یلقع و  ناهرب  اب  ینامـسج  داعم  تابثا 
.تسا هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یلقع  ناهرب  قیرط  زا  هدرک ، سیـسأت  هک  یلوصا  ینابم و  ساسا  رب  اردـص  ـالم  .تسا  هتفاـین  تسد  نآ 

یلع اقآ  گرزب  میکح  هتـشاد ، زاربا  يدیدج  هیرظن  هدروآ و  هزات  نخـس  ینامـسج  داعم  باب  رد  هک  یـسک  اهنت  اردـص  الم  زا  سپ 
هجیتن یلو  هتفریذپ ، ار  وا  ینابم  زا  يرایسب  يو ، ینابم  اردص و  الم  هیرظن  زا  لماک  یهاگآ  نمـض  میکح  نیا  .تسا  يزونز  سردم 

.تسا هدرک  جارختسا  نآ  زا  ار  يدیدج  هاگدید  هکلب  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ 

، سفن ینامـسج  ثودـح  يرهوج ، تکرح  لیبق  زا  ار  اردـص  الم  ياه  لیلحت  ینابم و  زا  يرایـسب  هک  لاح  نیعرد  يزونز  سردـم 
یم مالعا  لطاب  رگید  يوس  زا  ار  هرعاشا  هیرظن  وس و  کی  زا  ار  وا  هیرظن  یلو  دریذـپ ، یم  اهنآ  دـننام  ترخآ و  ایند و  ملاع  توافت 

؛ تسا هدرک  طقاس  داـعم  دوع  راـبتعا  هجرد  زا  یلک  روط  هب  ار  يویند  ندـب  يو  هک  تسا  نیا  اردـص  ـالم  هیرظن  نـالطب  تلع  .دـنک 
یمن عرـش  رهاظ  اب  هیرظن  نیا  .دنتـسه  يدادـتما  ياه  تروص  ياراد  اهنت  دنتـسه و  هدام  زا  درجم  يورخا  ياـه  ندـب  وا  دزن  هکارچ 

مه زا  يویند  ندـب  اب  يورخا  ندـب  ینامه » نیا   » يو رظن  قبط  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  اردـص  الم  هیرظن  نالطب  نینچمه  .دزاـس 
تایاور تایآ و  اب  هیرظن  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـیاین ؛ رامـشب  يویند  ندـب  ریغ  يورخا  ندـب  دوش و  هتـسسگ 

ود نآ  نیب  ینامه » نیا   » تسا و يویند  ندـب  ناـمه  يورخا  ندـب  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگناـیب  يو  هیرظن  رگا  اـما  تسین ؛ راـگزاس 
هب یکدوک  ناوا  زا  يویند  يداـم  ندـب  رد  لوحت  رییغت و  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  داوـم  رد  اـهنت  تواـفت  رییغت و  ظوـفحم و 
لاح نیعرد  یلو  هتفای ، لوحت  ًالماک  راـب  نیدـنچ  ندـب  داوم  لـحارم ، ماـیا و  نیا  رد  هک  يریپ  یلاـس و  گرزب  هب  نآ  زا  یناوجون و 

تایآ و اب  روبزم  هیرظن  ضرف  نیا  رد  تسا ، هدماین  دیدپ  نآ  رد  یلکـشم  چیه  هدنام و  ظوفحم  مایا  نیا  مامت  رد  ندـب  ینامه » نیا  »
(. ص40-47 قاحسادمحم ، يزاریش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) دوب دهاوخ  ساسا  یب  هدشدای  لاکشا  هتشادن و  یفانت  تایاور 

یلع الم  دنوخآ  رصاعم  هفسلف ، فورعم  ناسردم  املع و  زا  يو  یفوتم 1277ق .)  ) یناهفصا عیمس  الم  نب  لیعامـسا  همالع  ل :» ?. »
ًارهاـظ شتاـفو  خـیرات  هدـش و  توف  يرون  یلع  ـالم  زا  شیپ  قیقحتلا  یلع  دوـب و  یفوتم 1246ق )  ) ناهفـصا نطوتم  میکح  يروـن 

مایا رد  هک  هتـشون  شدوخ  لاـح  حرـش  رد  یفوتم 1289ق  يراوزبـس  یجاـح  هکنیا  .تسا  يرون  زا  لـبق  لاـس  هس  یلاوح 1243ق ،
لک داتـسا  تمدخ  هب  وا  تافو  زا  دعب  هدناوخ و  یم  مالک  تمکح و  سرد  یناهفـصا  لیعامـسا  الم  دزن  لاس  دـنچ  ناهفـصا  تماقا 

، ییامه  ) تسا لیعامـسادمحم  نیمه  شدوصقم  ًارهاظ  هدرک ، ذملت  يو  دزن  مه  لاس  هس  دودـح  هتـسویپ و  يرون  یلع  الم  دـنوخآ 
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(. مجنپ مراهچ و  ياهدلج  ك.ر :  ) تسا هدمآ  لیعامسا »  » مان اب  باتک  تاقیلعت  زا  يرایسب  هتبلا  ص126-127 .) لالج ،

ییاج رد  اما  تسا ، هدز  هقیلعت  يراوزبس  هموظنم  رب  هچرگا  يو  یفوتم 13?9ق .)  ) یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نب  دـمحم  ه :» ?. »
نسحلاوبا ازریم  زا  كدنا  تاقیلعت  رگید  يوس  زا  اما  .دشن  هدهاشم  وا  تاقیلعت  مه  باتک  رد  هدشن و  هراشا  رافـسا  رب  وا  تاقیلعت  هب 

(. 36 و 44 ، 24 تاحفص 76 ، مراهچ ، دلج   ) دیدرگ هدهاشم  ییوخ  یلعحتف  زا  ییاه  هقیلعت  ای  یفوتم 1314ق )  ) هولج

یفسلف هلئسم  کی  اردص  الم  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسانش  تفرعم  یفوتم 1?02ق .)  ) ییابطابط نیسحدمحم  دیـس  ط :» ?. »
هماقا ناهرب  كاردا ، ملع و  ندوب  یفسلف  هلئـسم  رب  موس ) دلج  « ) رافـسا  » لوقعم لقع و  ثحبم  رد  يو  هکنیا  ات  ...تفر  یمن  رامـشب 

دنیآرب ددصرد  ییابطابط  همالع  اهنآ  ردص  رد  ییاردصون و  نافوسلیف  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  .تخادرپ  نآ  یفـسلف  هیجوت  هب  درک و 
باتک تالاقم  هعومجم  زا  هلاقم  راهچ  صاصتخا  .دـننک  لیدـبت  یلقتـسم  هخاش  هب  ار  كاردا  ملع و  هب  طوبرم  ثحابم  هعومجم  هک 
هچنآ رب  تلالد  تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  نمـض  رد  مه  ییابطابط  همـالع  تاراـکتبا  زا  يرایـسب  هک  مسیلاـئر ،» شور  هفـسلف و  لوصا  »

زا طقف  یناهرب  مولع  رد  هکنیا  دـسیون : یم  رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  همالع  ص29-30 .) كویب ، هداز ، یلع  ك.ر :  ) دراد میتـفگ 
ياـه ثحب  ياـضتقم  هک  تسا  یبـلطم  هکلب  تسین ، دادرارق  کـی  حالطـصا و  کـی  ًافرـص  دـننک ، یم  ثحب  عوضوم  یتاذ  ضارعا 

(. ص51 یضترم ، كاین ، يردفص   ) تسا هدش  نییبت  قطنم  زا  ناهرب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یناهرب  مولع  رد  یناهرب 

؛ نادبا هب  سوفن  قلعت  هن  دـنک ، یم  ریوصت  سوفن  هب  نادـبا  قوحل  قیرط  زا  يزونز  میکح  دـننام  ار  ینامـسج  داعم  ییابطابط  همالع 
، قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) تسین يزونز  همالع و  نانخـس  نیب  یتواـفت  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  کـش  یب  سپ 

(. ص51

باتک تیعضو  ***

(. هحفص ف رفظم ، همدقم   ) تسا هدش  یگنس  پاچ  دلجم ، راهچ  رد  ناریا  رد  لاس 1282ق  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا 

مجنپ و مراهچ ، ياهدـلج  زج  هب  .تسا  هدـش  رکذ  نآ  ياهتنا  رد  یلوادـج  رد  هک  تسا  یناوارف  طالغا  رب  لمتـشم  باتک  لوا  دـلج 
بتک یماسا  مالعا و  تسرهف  بلاطم ، تسرهف  رب  هوالع  اهدلج  یقاب  رد  تسا ، هدمآ  بلاطم  تسرهف  اهنت  اهنآ  ياهتنا  رد  هک  متفه 

.تسا هدش  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  زین 

هلاقم عبانم  ***

.باتک نتم  همدقم و  . 1

، لوا پاچ  یمالـسا ، فراعملاهرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  دلج 13 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  همطاف ، انف ، . 2
.1388

: رون یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  رافـسا ،» باتک  لماک  هخـسن  نیرت  یمیدق  رب  یهاگن  ، » دمحا دیـس  یناکرـسیوت ، . 3
ات 95. هحفص 92  هرامش 2 ، رویرهش 1374 ، اردص ، هماندرخ  هلجم 
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نید و هلجم  روـن : یـصصخت  تـالجم  هاـگیاپ  رد  هلاـقم  سردآ  ییاردـصون ،» یفوـسلیف  ییاـبطابط ، همـالع  ، » كوـیب هداز ، یلع  . 4
ات 38. هحفص 23  هرامش 29 ، راهب 1385 ، تاطابترا ،

، نیمز ناریا  گنهرف  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  میکح ،» یناهفـصا  لیعامـسا  ـالم  ، » لـالج یئاـمه ، . 5
ات 133. هحفص 124 هرامش 21 ، ، 1354

، موس پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  لوا ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  . 6
.1375

دیعس دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیـس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  مهن ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  نسح ، دیـس  نیما ، . 7
.1381 لوا ، پاچ  یبحم ،

، یفـسلف تفرعم  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  یناهرب ،» مولع  زیامت  كالم  ، » یـضترم كاین ، يردفـص  . 8
ات 64. هحفص 45  هرامش 12 ، ناتسبات 1385 ،

گرزب فراعملاهرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  ج21 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  اضر ، هدازدمحم ، . 9
.1392 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هنیآ هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  يرون ،» یلع  الم  میکح  لئاسر  هعومجم  ، » دـماح یناهفـصا ، یجان  . 10
هحفص 62. هرامش 28 ، يد 1373 ، رذآ و  شهوژپ ،

سردآ ییابطابط ،» همالع  يزونز و  سردم  یلع  اقآ  رظن  زا  ینامـسج ، داعم  ، » قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ، . 11
ات 54. هحفص 39  هرامش 9 ، ناتسمز 1389 ، زییاپ و  یمالسا ، هفسلف  ياه  هزومآ  هلجم  رون : یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم 

1 ص :

هراشا
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2 ص :

[ یناثلا رفسلا  همتت  ]

[ یعیبطلا ملعلا  نم  هلحرملا  همتت  ]

[ عبارلا نفلا  همتت  ]

هراشا

بلاطملا امأ  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 

نونف اهیف  رهاوجلا و  ماکحأ  یف  لوألا  بلطملاف 

لوصف هدع  همدقم و  هیف  هیعیبطلا و  ماسجألا  رهوجت  یف  لوألا  نفلا 

یعیبطلا مسجلا  هیهام  یفف  همدقملا  امأ 

هراشا

نایعألا تایوه  ناوکألا و  روص  یه  یتلا  هصاخلا  اهتادوجو  نع  هرابع  ءایشألا  قئاقح  نأ  رفسلا  اذه  لئاوأ  یف  تملع  امل  کنأ  ملعا 
جراخلا یف  اهدوجو  ینعم  لقعلا و  یف  كارتشالا  مومعلا و  اهل  ضرعی  هیجراخ و  تاـیوهل  هقباـطم  هیلک  تاـموهفم  تاـیهاملا  نأ  و 

.هیئزج هیلک و ال  همودعم و ال  هدوجوم و ال  اهسفن ال  دح  یف  یه  تادوجولا و  یلع  اهقدص 

دوجولا موهفمب  لقعلا  دنع  اهفاصتا  اهل  دوجولا  ضورع  ینعم  و 

جراخلا یف  دوجوم  هسفنب  وه  دوجولا  هلمجلاب  ارارم و  تملع  امک  کلذ  هلاحتسال  اهب  دوجولا  نم  یقیقح  درف  مایقب  یهیدبلا ال  ماعلا 
لولعم لک  اهلولعم و  نم  یلعأ  دشأ و  يوقأ و  فرـشأ و  دوجولا  هبتر  یف  یهف  هلع  لک  الولعم و  هلع و  ارخأتم و  امدـقتم و  نوکی  و 

هعفرلا و هلـالجلا و  نم  هبترم  یلإ  هیلعلا - بناـج  یف  دوجولا  هلـسلس  یهتنی  یتح  هتلع  نم  لزنأ  نودأ و  سخأ و  نوکلا  هبتر  یف  وهف 
یف هرذ  هتاذ  وه  يذـلا  هملع  نع  بزعی  تادوجوملا و ال  نم  یـش ء  هدوجو  نع  بیغی  تائـشنلا و ال  بتارملا و  عیمجب  طـیحی  هوقلا 
نع هتاذ  بیغت  لب  هتاذ - دـنع  هتاذـل  روضح  ثیح ال  یلإ  روصقلا  ههج  هیلولعملا و  بناج  یف  یهتنی  اذـک  و  تاوامـسلا - ضرـألا و 

هدوجو يوطنی  ام ال  ردـق  يدوجولا  لصحتلا  هیعمجلا و  نم  هل  سیل  هینامزلا و  هیناـکملا و  داـعبألا  وذ  يدادـتمالا  دوجولا  وه  هتاذ و 
نع بئاغ  هنم  ضورفم  ضعب  لک  نإف  مسجلاک  وه  هترثک و  هوق  یف  هتدحو  کباشتی  هتبیغ و ال  یف  هروضح  جـمدنی  همدـع و ال  یف 

اذکه رخآلا و  هضعب  ضعب  یلإ  سایقلاب  ضعبلا  ضعب  مکح  اذک  رخآ و  ضعب 
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رثأ و أدبم  وه  دوجو  لک  نأل  دوجولا  هبون  لصت  نأ  دب  هیرهوجلا و ال  تاوذـلا  یف  دوجولا  صقن  هیاغ  اذـهف  لکلا  نع  بئاغ  لکلاف 
- همدـع هیثیحل  انمـضتم  هدوجو  هیثیح  نوکی  یـش ء  یلإ  دوجولا  هلـسلس  هتنی  مل  ولف  اذـکه  هنم و  صقنأ  دوجولا  نم  وحن  اـضیأ  هرثأ 

ینعأ اذـه  ملعتـس و  امک  اهدوجو  نم  دـب  نکل ال  ناکمإلا  هوقلا و  ضحم  یه  یتلا  یلویهلا  دـجوی  الف  دـح  یلإ  فوقولا  مدـع  مزلی 
هداجیإ مدع  ارـش و  همدع  ناکل  هیلإ  دوجولا  هبون  هتنت  مل  ولف  دوجولا  رون  بتارم  نم  هنأ  الإ  ایناملظ  ارمأ  ناک  نإ  هیمـسجلا و  هروصلا 

مدـع نأل  ناهربلا و  یـضتقم  یلع  ناکمإلا  صقنلا و  نع  سدـقملا  ضایفلا  إدـبملا  یلع  زئاج  ریغ  وه  هعدـبم و  نم  اکاسمإ  ـالخب و 
تابترتملا یهانت  یلع  هلادلا  نیهاربلا  ضوهنل  تادوجوملا  نم  هانتم  ددع  یلع  ضیفلا  فوقو  مزلتـسی  یناملظلا  رهوجلا  اذـه  ناضیف 

سوفنلا امیـس  هبقاعتملا  هینامزلا  تاـنئاکلا  هداـفإ  نع  هداـجإلا  همحرلا و  باـب  کلذـب  دـسنیف  اـیلولعم  اـیلع و  اـیتاذ  اـبترت  دوجولا  یف 
تانکمملا رصحنی  نأ  مزل  ینامسجلا  رهوجلا  یلإ  داجیإلا  هلسلس  هتنی  مل  ول  اضیأ  تادئاعلا و  تادعملا و  هلسلس  یف  هعقاولا  هیناسنإلا 

نکمی اـهریغ ال  یتملا و  نیـألا و  فیکلا و  مکلاـک و  ضارعـألا  روصلا و  عئاـبطلا و  سوفنلاـک و  لوقعلا  يوس  اـم  نإـف  لوقعلا  یف 
یف هیرهوجلا  تادتمملا  ققحت  یلع  هیلقع  هلالد  لدت  هیمکحلا  نیناوقلا  نم  اهریغ  هوجولا و  هذهف  مسجلاب  وأ  مسجلا  عم  الإ  اهدوجو 

اذـهف هسوسحملا  تایفیکلل  لماح  تایاهنلا  حوطـسلا و  نیب  امیف  دـتمم  رهوج  دوجو  نم  سحلا  هبجوی  اـم  نع  رظنلا  عطق  عم  دوجولا 
فقتـس امک  مکلا  هلوقم  نم  رخآ  ینعم  یلع  كارتشالاب  قلطی  دـق  رهوجلا و  هلوقم  نم  يذـلا  مسجلاب  یمـسملا  وه  دـتمملا  رهوجلا 

.هثالثلا داعبألا  ضرفل  لباقلا  رهوجلا  هنأب  همسا  حرش  بسحب  لوألا  ینعملاب  مسجلا  اوفرع  دق  امهنیب و  قرفلا  یلع 

حلـصی رهوجلا ال  نأب  ادـح  هنوک  يزارلا  رخفلا  لطبأ  و  هل - مسر  وأ  دـح  مسجلل  فیرعتلا  اذـه  نأ  یف  ددرتم  هنأ  خیـشلا  نع  لـقن  و 
.هل الصف  داعبألا  هیلباق  مسجلل و ال  اسنج 
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تایهاملا یف  لوخدلل  حلصی  دوجولا ال  عوضوم و  یف  دوجوملا ال  هانعم  رهوجلا  نوک  نم  همالک  یف  اهرکذ  قبـس  هوجولف  لوألا  امأ 
اـسنج رهوجلا  ناک  ول  اضیأ  هدوجوملا و  قئاقحلا  نع  هجراخ  بولـسلا  یبلـس و  رمأ  عوضوم  یف  رهوجلا و ال  عاونأل  اءزج  نوکی  الف 

مالکلا دوعی  (1) و  رخآ لصف  یلإ  جـیتحا  ارهوج  ناک  نإ  ضرعلاب و  رهوجلا  موقت  مزلی  اضرع  ناک  نإ  هلـصف  لـصف و  یلإ  جاـتحال 
.لسلستیف هیلإ 

ماقل الإ  جراخلا و  یف  اهل  ققحت  هیبسن ال  رومأ  تارابعلا  نم  کلذ  وحن  هتحـص و  ضرفلا و  ناکمإ  هیلباقلا و  ینعم  نألف  یناثلا  اـمأ  و 
یف لسلـستلا  مزلیف  هیلباقلا  هیلباق  یلإ  مالکلا  دوعی  يرخأ و  هیلباق  یلإ  جاتحیف  هیـضرعلا  یناـعملا  نم  اـهنأ  هرورـض  اـهل  لـباق  لـحمب 
نیب روصحم  رمأ  هلـسلسلا  هذه  امیـس و  قافتالاب  لطاب  هلثم  اهیلع و  هقباس  هیلباق  یلع  هیلباق  لک  فقوت  هرورـض  هدوجوملا  تابترتملا 

.لحملا هیلباقلا و  هذه  امه  نیرصاح 

هنم اومهف  رهوجلل و  دـح  عوضوم  یف  دوجوملا ال  مهلوق  نأ  اومعز  سانلا  رثکأ  هنإف و  رم  امیف  تفرع  املف  لوـألا  نع  اـمأ  باوجلا  و 
- هیلاـعلا ساـنجألل  دـح  ـال  نأ  اوملعی  مل  رهوجلا و  هیـسنج  یلع  مهتاـضارتعا  ینتبی  هیلع  عوضوملا و  هنع  ابولـسم  لـعفلاب  دوـجوملا 

بجوی یشلا ء ال  مسر  هیسنج  مدع  هل و  امسر  حلصی  مزاول  صاوخ و  رهاوجلا  فیرعت  یف  رکذ  امف  طیـسبل  دح  هطیـسب و ال  اهنوکل 
.هتیسنج مدع 

لصفلا لب  مسجلا  یلع  لمحت  اهنأل ال  داعبألا  هیلباق  سیل  لصفلا  نأ  تاراشإلا  حرـش  یف  یـسوطلا  همالعلا  رکذ  دقف  یناثلا  نع  امأ  و 
ذئنیح هطیـسبلا و  اهتاموهفم  یه  فیراعتلا  یف  هروکذـملا  هقتـشملا  ظافلألا  نم  دارملا  نإـف  یـشب ء  سیل  وه  لومحملا و  لـباقلا  وه 

نیب اهنیب و  قرفلا 

رئاس نیب  هنیب و  سنجلا  كارتشال  هیلإ  عونلا  جایتحا  نأ  هماهبإل و  نوکی  اـمنإ  لـصفلا  یلإ  سنجلا  جاـیتحا  نأ  کـیلع  یفخی  ـال  - 1
هتاذب هعاونأ  سنجلا و  لوصف  رئاس  نع  ازیمتم  هسفنب  الـصحتم  ناک  امل  لصفلا  اهنع و  زیمتیل  سنجلا  کلذ  یف  هکراشت  یتلا  عاونألا 

ماع ضرع  سنجلا  نأل  کلذـک  سیل  اضیأ و  هیلإ  سایقلاب  اسنج  سنجلا  ناک  ول  هیلإ  جاـتحی  اـمنإ  رخآ و  لـصف  یلإ  هل  هجاـح  ـالف 
 ... لصفلل اسنج  سنجلا  ناک  ول  هنأل  لصفلا و  یلإ  سایقلاب 
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نأ ال طرـشب  ذـخأ  نإ  هنأب  امهنیب  قرفلا  و  ضایبلاک - طیـسب  ضیبأ  وه  امب  ضیبـألا  موهفم  نإـف  راـبتعالا  درجمب  هیقاقتـشالا  اـهیدابم 
ءزج یف  مکحلا  اذـک  الومحم و  ایـضرع  ناک  هریغ  طرـش  ـالب  کـلذ  نم  معأ  ذـخأ  نإ  لومحم و  ریغ  ضرع  وهف  یـش ء  هعم  نوکی 

دوجولاب قرفلاف  قیقحتلا - وه  امک  یناثلا  رابتعالاب  الومحم  الـصف  لوألا و  رابتعالاب  لومحم  ریغ  اءزج  هنوک  ههج  نم  قطانلاک  دـحلا 
.دیدس ریغ  هئدبم  قتشملا و  نیب  مدعلا  و 

الإ اهنع  ریبعتلا  نکمی  یتلا ال  اهتاموزلم  یه  لب  دودـحلا  رثکأ  یف  هروکذـملا  لوصفلا  نم  دارملا  سیل  لاقی  نأ  باوجلاب  يرحلا  لب 
اذـه سفن  تایلکلا ال  كاردإ  هنم  أشنی  ثیحب  هنوک  قطنلا و  هوق  دارملا  نإف  ناـسنإلا  دـیدحت  یف  روکذـملا  قطاـنلاک  مزاوللا  کـلتب 

هروکذملا تاناونعلا  هذهف  تاذلاب  رهوجلا  هلوقم  تحت  وه  امیف  لخاد  ریغ  فاضملا  نأ  هرورـض  تافاضإلا  لیبق  نم  يذلا  كاردإلا 
.اهتاموزلم اهنم  دارملا  لوصفلا و  ماقم  تمیقأ 

ام یلع  لیلد  وه  لب  لصفلا  هقیقحلاب  وه  سیلف  ناویحلا - یف  سحلا  ذخأ  اذإ  ءافشلا  تایهلإ  یف  سیئرلا  خیـشلا  هرکذ  ام  اذه  دیؤی  و 
لیختی و نأ  هتیوه  سحی و ال  نأ  ناویحلا  سفن  هیوه  تسیل  هدارإلاب و  هکرحتم  هکارد  سفن  وذ  هنأ  ناویحلا  لصف  نإـف  لـصفلا  وه 

.یهتنا کلذ  عیمجل  أدبم  وه  لب  هدارإلاب  كرحتی  نأ  هتیوه  ال 

هیمسجلا نإف  رم  امک  اهتیضرع  تبثی  امم  یناعملا  هذه  نأل  هانرکذ  ام  وحن  هب  دارأ  قیمعلا  ضیرعلا  لیوطلا  هنأب  مسجلا  دح  نم  لعل  و 
يوتسملا حطـسلا  نع  امأ  اعیمج و  ینهذلا  یجراخلا و  دوجولا  یفف  اقلطم  طخلا  نع  اهکاکفنا  امأ  دوجولا  قلطم  یف  اهنع  کفنت  دق 

.امههابشأ هغرفملا و  هقلحلا  هرکلا و  لثم  کلذکف 

.تابعکملا لثم  کلذکف  امهنم  ریدتسملا  نع  امأ  یجلیلهإلا و  یسدعلاکف و  اعیمج  امهنم  يوتسملا  میقتسملا و  نع  امأ  و 

هیهام مزاول  نم  سیل  یهانتلا  نأل  لقعلا  مهولا و  یف  هققحت  نکمی  اـمم  نکل  دوجولا  یف  ققحتی  مل  نإ  کلذـف و  عیمجلا  نع  اـمأ  و 
هانتم ریغ  امسج  روصت  نم  نإف  مسجلا 
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یف اطسبنم  امسج  هلایخ  یف  روصت  نمف  حطـس - یلإ  هتنم  ریغ  هنوک  وه  رخآ و  ائیـش  امـسج و  روصت  لب  امـسج  امـسج ال  روصتی  مل 
نإ مسجلا و  هقیقح  روصت  نم  یش ء  هزوعی  مل  امسج و  روصت  كردأ و  دقف  هیهانت  هعم  ربتعی  وأ  روصتی  نأ  ریغ  نم  ثالثلا  تاهجلا 

.هیهانت كردی  مل 

نیفرطلا روصت  دـقف  ضرع  مسجلا  نإ  لاق  نمک  قیدـصتلا - یف  أـطخأ  اـمنإ  لـب  روصتلا  یف  أـطخی  مل  هاـنتم  ریغ  امـسج  روصت  نم  و 
ضرفلا دنع  ناسنإلا  نکی  مل  مسجلا  هقیقحل  اموقم  یهانتلا  ناک  ولف  یباجیإلا  بیکرتلا  یف  أطخأ  هنکل  امهیف  إطخ  ریغ  نم  نیطیـسبلا 

.فلخ اذه  اهروصت  دق  هنأ  عم  مسجلا  هقیقحل  اروصتم  روکذملا 

نم یش ء  یف  امهنیب  كاکفنا  ذإ ال  لیلدلا  نم  یتأیس  املف  مکلا  باب  نم  وه  يذلا  یمیلعتلا  مسجلل  ینعملا  اذهب  مسجلا  هریاغم  امأ  و 
لعفلاب اهایإ  هلوبقب  داعبألا و ال  اذهب  مسجلا  دیدحت  زوجی  هنأ ال  تبث  دقف  كاکفنالاب  امهتیضرع  تبثی  یتح  نیدوجولا 

- قیقحت ثحب و 

طوطخلا هذـه  طوطخلا و  داعبألا و  ضرف  هحـص  نع  ولخی  مسجلا ال  نأب  داعبألا  هذـهب  مسجلا  فیرعت  هحـصب  لـئاقلا  جـتحا  اـمبر  و 
یف لب  هیف  هضورفم  نکت  مل  الإ  مسجلا و  یف  لعفلاب  الـصاح  لاصتالا  نوکیف  مسجلا  لاـصتا  یف  هضورفم  نوکت  نأ  اـمإ  هضورفملا 

داعبألا ضرف  نکمی  یتح  لاصتالاب  افـصتم  کلذ  نوکی  نأ  دـب  الف  اهریغ  وأ  ناک  یلویه  هسفنب  لصتملا  لاـصتالا و  ریغ  رخآ  ینعم 
.هیف داعبألا  ضرف  نکمی  هیف ال  دعب  هل و ال  لاصتا  ام ال  نأ  هرورض  احیحص  ضرفلا  ناک  امل  الإ  هیف و 

هیف و الیحتـسم  ضرفلا  ناک  الإ  ضرفلا و  لـبق  ادوجوم  هنوک  بجوف  لاـصتالا  دوجو  یلع  هفوقوم  ضرفلا  اذـه  هحـص  تناـک  اذإـف 
افوقوم لاصتالا  دوجو  نوکی  نأ  لاحتساف  لاصتالا  دوجو  یلع  هفوقوم  ضرفلا  هحص  تناک  اذإ  هفالخ و  ردقملا 
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تالاصتالا نأ  تبثف  لاحم  وه  نیتبترمب و  وأ  هبترمب  امإ  هسفن  یلع  یـشلا ء  فقوت  مزل  الإ  اهعم و  نوکی  نأ  ضرفلا و ال  هحـص  یلع 
.هکفنم ریغ  مسجلل  همزال  طوطخلا - ضرف  لبق  هدوجوم  هریثکلا  تاهجلا  یف 

ضرف لبق  لاصتالا  دوجوب  مکدارم  ناک  نإف  هعطاقتملا  طوطخلا  ضرفل  ححـصملا  وه  هسفن  یف  ادحاو  الاصتا  مسجلل  نأ  باوجلا  و 
اهیف ضرفی  لـعفلاب  هدوـجوم  هنیاـبتم  تاـهج  مسجلا  یف  نأ  متینع  نإ  مسجلا و  وـه  هدـحولا  تعنب  هـنکل  حیحـص  وـهف  اذـه  داـعبألا 

هنکمملا طوطخلا  بسحب  لعفلاب  تاهجلا  ددـع  ناک  ول  هنأ  امهدـحأ  نیهجوب - کلذـک  رمألا  سیلف  هضورفملا  هعطاقتملا  طوطخلا 
.هیهانتم ریغ  اهضرف  نکمی  یتلا  طوطخلا  نأ  امک  هیهانتم  ریغ  تاهجلا  ناکل  ضارقنالا 

کلتل ناک  امل  اهالول  طوطخلا و  دوجوب  الإ  هیطخلا  تاهجلا  نیعتی  فرعتـس و ال  امک  هراشإلا  یهتنم  الإ  تسیل  ههجلا  نأ  اـمهیناث  و 
مکح نإ  نآلا  هل  ضرع  يذـلا  لاصتالا  طوطخلا  ضرف  لبق  دـجو  هنأ  قحف  لعفلاب  لوصح  تاـهجلا  کـلت  اـهنإ  ثیح  نم  تاـهجلا 

هذه ههجلا  هذـه  تناک  امل  ضرفلا  لبق  نأل  ههجلا  هذـه  ضرفلا  لبق  دـجو  هنأ  قحب  سیل  ههجلا و  هذـه  یف  وأ  ههجلا  هذـه  هنأب  هیلع 
هیف دجو  يذلا  لاصتالا  ناک  نإ  طخلا و  اذه  ثودح  لبق  ادوجوم  طخلا  اذه  نکی  مل  هنإف  حطـس  یف  طخ  ثدح  اذإ  هنأ  امک  ههجلا 

.طخلا اذه  لبق  ادوجوم  طخلا  اذه  نآلا 

نإف هوقلاب  هدوجوم  اضیأ  اهئازإب  یتلا  تالاصفنالا  و  هوقلاب - مسجلا  یف  هدوجوم  تناـک  اذإ  هیدـعبلا  تـالاصتالا  لوقی  نأ  لـئاقل  مث 
.فلخ اذه  لصفنم  لصتمب و ال  سیل  مسجلاف  دوجوم  ریغ  هوقلاب  ام  هوقلاب و  هلاصفنا  هلاصتا و  یف   (1) مسجلا

اهئازإب و ال یتلا  تالاصفنالاب  هسفن  یف  لصفنمب  ـال  هیدـعبلا و  تـالاصتالاب  هسفن  یف  لـصتمب  سیل  مسجلا  نأ  رکذ  اـمم  مزـاللا  - 1
مزاللا مزال و  ریغ  روذـحملاف  لوألا  روذـحملا ال  وه  یناثلا  و  مسجلا - نع  کلذـک  لاصفنالا  یفن  اقلطم و ال  لاصتالا  یفن  هنم  مزلی 

هر لیعامسإ  ربدتف ، روذحم  ریغ 
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هروـصلا نیب  ریداـقملا و  طوـطخلا و  نیب  هعانـصلا  یف  كرتـشم  ظـفل  یبـسنلا  ریغلا  یقیقحلا  ینعملاـب  لاـصتالا  نأ  هـنع  باوـجلا  و 
.کل حضتیس  امک  هیلاصتالا 

هموقم هروص  هنأل  لعفلاب  دوجوم  کلذف  هیمسجلا  هروصلا  ینعمب  لاصتالا  امأف  هوقلاب  مسجلا  یف  هدوجوم  هیطخلا  تالاصتالا  لوقنف 
هیف دجوی  ام  و ال  لوبقملا - لباقلا و  دوجو  نع  رخأتملا  یفاضإلا  لوبقلا  هانعم  سیل  داعبألا  لباق  نأ  ررقت  دـقف  قلطملا  مسجلا  هیهامل 

دوجوملاب رهوجلا  فیرعت  یف  هریظن  تملع  تملع و  امک  لوبقلا  اذـه  أدـبم  دارملا  لـب  امـسج  هرکلا  نکی  مل  ـالإ  لـعفلاب و  داـعبألا 
.عوضوملا هنع  بلس  يذلا 

يرخأ هقیرط 

ءامدقلا نم  ثوروملا  لوقلا  اوریغ  هنایب  رم  يذـلا  هجولا  یلع  روکذـملا  فیرعتلا  حیحـصت  مهیلع  رـسعت  امل  نیرخأتملا  نم  اطهر  نإ 
.قیمعلا ضیرعلا  لیوطلا  رهوجلا  وه  مهلوق  یلإ 

سدیلقأ و باتک  یف  عقو  امک  ناک  فیک  طخلل  هرات  قلطی  لوطلاف  هفلتخم  ناعم  نیب  كرتشم  ظافلألا  هذـه  نم  دـحاو  لک  نأ  هیف  و 
دعبلل ـالوأ و  ضورفملا  دـعبلل  هریغ و  وأ  تناـک  اـطخ  هعطاـقتملا  داـعبألا  مظعـأل  و  ارادـقم - حطــسلاب  نـیطیحملا  نـیطخلا  مظعـأل 

یلع قـلطی  ضرعلا  اذـک  ضرـألا و  ءامـسلا و  نیب  ضورفملا  دـعبلل  بنذـلا و  وأ  مدـقلا  نم  هلباـقم  ناوـیحلا و  سأر  نیب  ضورفملا 
نیب امل  لاقی  قمعلا  اذـک  راسیلا و  نیمیلا و  نیب  لصاولا  دـعبلل  اـیناث و  ضورفملا  دـعبلل  ارادـقم و  نیدـعبلا  صقنـأل  هسفن و  حطـسلا 

یمسی هنإ  یتح  قوف  نم  هؤادتبا  ذخؤی  امل  امهل و  اعطاقتم  ناک  اذإ  اضرع  الوط و  نیضورفملا  نیدعبلا  ثلاثل  هناخثلا و  نم  نیحطسلا 
.هسفن مسجلا  یلع  قلطی  دق  و  اکمس - هسکع  ذوخأملا 

نأ یعدتسی  امم  هیمسجلا  نوکی  نأ  هکرحتملا و ال  ریغلا  هرکلاک  طوطخ  وأ  طخ  هیف  نوکی  نأ  تملع  امک  مسجلا  طرش  نم  سیل  و 
هرکلاک و ناک  امبر  لـب  هریثک  طوطخ  وأ  حوطـس  اذ  نوکی  نأ  بجی  اـضیأ  ـال  و  دوجولا - یف  هنع  کـفنی  مل  نإ  حطـس و  اذ  نوکی 

یمجلشلا یضیبلا و 
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بعکملا هیمـسج  مث  بعکملاک  نوکی  اـمبر  لـب  هلـضافتم  نوکت  نأ  بجی  اـمم  مسجلا  یف  تعقو  یتلا  داـعبألا  حوطـسلا و  نأ  ـال  و 
ءامسلا نیب  هعقاو  اهنأب  تسیل  ماسجألا  هیمسج  اذک  اهلاوزب و  هیمسجلا  تلاز  تلاز  اذإ  یتح  هب  هطیحملا  هتسلا  حوطسلا  ببـسب  تسیل 

.ددحم یف  وأ  اددحم  امإ  مسجلا  نوکی  نأ  نم  دب  نکی  مل  نإ  تاهجلا و  هل  ضرعت  یتح  ددحملا  فوج  یف  وأ  ضرألا  و 

مزاول نم  امزال  مسجلل و ال  اموقم  سیل  امم  هروکذـملا  یناعملا  نم  دـحأب  لعفلاب  هدوجوملا  هثالثلا  داعبألا  دوجو  نأ  اذـه  نم  رهظف 
کلت نع  هدوجوملا - ماسجألا  نم  یـش ء  کـفنی  ـال  یتح  مسج  وه  ثیح  نم  مسجلا  دوجو  وه  اـمب  هدوجو  مزاول  نم  ـال  هتیهاـم و 
قباسلا فیرعتلا  یف  الوأ  قیقحتلا  عقو  اـم  یلإ  مسرلا - اذـه  لـیوأت  یف  عوجرلا  بجی  لـب  اـهنم  هموهفملا  هوجولا  نم  یـشب ء  داـعبألا 

رخآ اطخ  ـالوط و  یمـسیف  ـالوأ  عقو  اـم  فیک  اـطخ  هیف  ضرفت  وأ  عقوت  نأ  کـنکمی  رهوج  وه  مسجلا  نأ  مسرلا  اذـه  ینعم  لاـقیف 
اعطاقم اثلاث  اطخ  اـضرع و  یناـثلا  اذـه  یمـسیف  مئاوق - اـیاوز  یلع  اـعطاقت  هضورفملا  وأ  هدوجوملا  طاـقنلا  نم  هطقن  یلع  هل  اـعطاقم 

و هدـحاو - هطقن  هثالثلا  طوطخلل  یمئاقلا  عطاـقتلا  عضوم  نوکی  یتح  لوـألا  عطاـقتلا  یف  هضورفملا  هطقنلا  یف  مئاوقلا  یلع  نیذـهل 
.هفوصوملا هثالثلا  ریغ  هدحاو  هطقن  یلع  يدومع  رخآ  دعب  دوجو  لاحتسا 

اههابشأ اهرئاظن و  رکذ  رم  اهفـصو و  رم  یتلا  هیثیحلاب  مسجلا  نوک  وه  قیمع  ضیرع  لیوط  هنأب  مسجلا  فیرعت  یف  رکذ  امم  دارملاف 
هجراخ ضارعأ  یه  لب  مسجلا  رهوجت  یف  هلخاد  تسیل  مسجلا  یف  هنوهوملا  وأ  هدوجوملا  تامیلعتلا  حوطـسلا و  داعبألا و  رئاـس  مث 

ریداقملا یلع  هرات  مسجلا و  هروص  یلع  هرات  قلطی  اـمم  لاـصتالا  ظـفل  ملعتـس و  اـمک  هقحاول  مسجلا و  عباوت  نم  هقراـفم  وأ  همزـال 
یلاعت هللا  ءاش  نإ  هلصفنس  امک  كارتشالا  بسحب  هیمیلعتلا  ریغ  هیمیلعتلا و 
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هیراصبتسا همتت 

مل امل  هروکذملا و  هفصلاب  هنوک  وه  هایإ  اهب  افیرعت  هل و  اناونع  ترکذ  ام  دنع  اقیمع  اضیرع  الیوط  مسجلا  نوک  ینعم  نأ  تملع  دق 
داعبأ هیف  ضرفی  نأ  نکمی  يذلا  وه  هنأ  مسجلا  فیرعت  یف  اورکذ  هنع و  اولدع  نیرخأتملا  يرت  ظفللا - رهاظ  نم  ینعملا  اذـه  مهفی 

.يدومعلا مایقلا  هجو  یلع  داعبألا  نوک  ضرفلا و  ناکمإلا و  یه  هثالث  ادویق  اودازف  مئاوقلا  ایاوزلا  یلع  هعطاقتم  هثالث 

دیقی مل  ولف  هدوجول  همزال  هتیهامل و ال  هموقم  تسیل  اـهنأل  مسجلا  یف  اـبجاو  سیل  داـعبألا  دوجو  نأ  تفرع  اـملف  ناـکمإلا  دـیق  اـمأ 
هیف دـجوی  مل  يذـلا  مسجلا  یلع  فیرعتلا  قدـصی  ملف  ناکمإلا  ریاـغی  اـم  بتارم  یندأ  یه  یتلا  هقلطملا - هیلعفلا  هنم  مهف  ناـکمإلاب 
نع ولخی  مل  نکل  داعبألا  هذه  دوجو  نع  الخ  نإ  مسج و  لکف  مسجلا  کلذ  هیف  لخد  هب  دیق  اذإف  تاقوألا  نم  تقو  یف  ول  داعبألا و 

.اهناکمإ

هلصاح هداعبأ  نوکی  ام  لوانتیل  ماعلا  ناکمإلا  وه  ناکمإلا  اذه  نأ  هرس  سدق  سیئرلا  خیـشلا  نع  هیقرـشملا  ثحابملا  بحاص  لقن  و 
یش ء نوکی  ام ال  هیرصنعلا و  مارجألا  داعبأ  لثم  بوجولا  قیرط  یلع  هلصاح ال  نوکت  ام  و  كالفألا - یف  امک  بوجولا  قیرط  یلع 

ناکل مدـعلل  نراقملا  ناکمإلا  یلع  ناکمإلا  اذـه  انلمح  ول  انإف  هتمـصملا  هرکلاک  لوصحلا  نکمم  نوکی  هنکل  لعفلاب  الـصاح  اـهنم 
هذـه ضعب  هیف  ضرف  دـق  يذـلا  مسجلاف  همـسر  ءزج  وأ  مسجلا  دـح  ءزج  ناکمإلا  اذـه  تلعج  امل  کنإ  لاـقی  نأـب  اـهجوتم  نعطلا 

امأ ثحب  هیف  یهتنا و  امـسج  نوکی  نأ  لطب  دـقف  لعفلا  عم  یقبت  هوقلا ال  نأل  همـسر  وأ  هدـح  ءزج  لطب  دـقف  لعفلاب  اهثلث  وأ  داعبألا 
اهنم جرخ  املک  هیهانتم  ریغ  هوجو  یتش و  ءاحنأ  یلع  نکمی  یمئاقلا  عطاقتلا  هفـصب  هفوصوملا  هروکذـملا  داـعبألا  ضرف  نـألف  ـالوأ 

نم هطقن  لکف  هیهانتم  ریغ  تاماسقنا  مسجلا  لوبق  بسح  اهنم  هیهانتم  ریغ  هوجو  هوقلا  یف  دعب  یقب  لعفلا  یلإ 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :

ناکمإلا لمح  ولف  هروکذملا  هفصلاب  مسجلا  یف  هثالث  داعبأ  عطاقت  عمجم  اهضرف  نکمی  مسجلا  یف  هضورفملا  هیهانتملا  ریغلا  طاقنلا 
نالطب هروکذملا - هفـصلا  یلع  هثالثلا  داعبألا  دوجو  نم  مزلی  مل  هل  دادعتـسا  یه  ام  مدعل  هنراقملا  هیدادعتـسالا  هوقلا  یلع  روکذملا 

دادعتسالا قلطم  عفر  هعفر  بجوی  صاخ ال  دادعتسا  اضیأ  وه  اهـضعب و  وأ  هثالثلا  داعبألا  قلطم  دادعتـسا  نالطب  لب  دادعتـسالا  قلطم 
.هنایب فلس  امک  نیبناجل  وأ  بناجل  ام  هرورض  بلس  وه  ایبلس  ینعم  سیل  هیدوجو  هفص  ینعملا  اذهب  ناکمإلا  ذإ 

هنإف هل  بلـس  وه  ام  هعیبط  ققحتل  قواسملا  یبلـسلا  ینعملا  نم  ام  درف  نالطب  فالخب  هتعیبط  نـالطب  مزلتـسی  ـال  هنم  اـم  درف  نـالطبف 
هعیبط نکل  هکرحلا و  نم  ام  درف  دوجوب  عفتری  مویلا  اذـه  یف  ام  هکرح  عفر  هعیبط  نأ  يرت  بلـسلا أ و ال  کلذ  هعیبط  نالطب  بجوی 
عیمج عافتراب  اهعافترا  اهنم و  ام  درف  ققحتب  هعیبطلا  ققحت  نأل  کلذ  اهل و  دارفألا  عیمج  عفرب  لب  اهنم  ام  درف  عفرب  عفتری  ـال  هکرحلا 

.اهدارفأ

ضرفت نأ  کنکمی  لاق  ثیح  ءافشلا  تایهلإ  یف  سیئرلا  هررق  يذلا  هجولا  یلع  فیرعتلا  اذه  یف  روکذملا  ناکمإلا  نألف  ایناث  امأ  و 
اذـه نأ  میلـست  دـعبف  ضرافلل  فصو  هنإف  هقلعتم  لاـحب  فصو  وه  لـب  هیلع  هوق  وه  اـم  دوجوب  لـطبی  یتح  مسجلل  افـصو  سیل  هیف 
هفـص لـطبی  نأ  مزلی  هیلع  هوق  هل و  ناـکمإ  وه  اـم  هعیبط  نم  اـم  درف  دوجوب  هتعیبـط  لـطبی  اـمم  دادعتـسالا  ینعمب  ناـک  اذإ  ناـکمإلا 

.مسجلا یف  دعبلا  ققحتب  هیف ال  ضرفلا  ققحتب  ضرافلا  نم  ناکمإلا 

هجو يأب  هل  ناکمإ  وه  ام  توبثب  مدعنی  نأ  دب  و ال  مسجلل - فصو  مسجلا  فیرعت  یف  روکذملا  ناکمإلا  نأ  میلـست  دعبف  اثلاث  امأ  و 
یف رصحنم  ریغ  ناکمإلا  ینعم  نأ  یلع  رخآلا  نم  امهدحأ  نیأ  اهسفن و  دوجوب  داعبألا ال  ضرف  دوجوب  مدعنی  نأ  مزلی  امنإ  وهف  ناک 
نأ نم  معأ  رمألا  سفن  بسحب  یعوقولا  ناکمإلا  وه  انهاه و  داری  نأ  زوجی  رخآ  ینعم  هل  لـب  يدادعتـسالا  ماـعلا و  ناـکمإلا  موهفم 

امبر ذإ  ناکمإلا  دیق  نع  ینغی  وه ال  اضیأ و  ضرفلا  دیق  هدئاف  رهظف  کلفلا  لاخدإل  ضرفلا  دیق  هدایزف  مأ ال  دادعتسا  هعم  نوکی 
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دارملا سیل  لیحتسم و  وه  ضرفلا و  کلذ  مدعل  هتیمـسج  لطبی  نأ  ذئنیح  مزلیف  ماسجألا  نم  مسج  یف  ام  اتقو  لعفلاب و ال  ققحتی  ال 
هدرط لـتخی  ـالف  تایـضایرلا  یف  لمعتـسی  يذـلا  یلقعلا  زیوجتلا  لـب  تالیحتـسملا  یف  يرجت  دـق  یتلا  هیریدـقتلا  ضورفلا  وحن  هنم 
نکل هعطاقتملا  هریثکلا  طوطخلا  اهیف  نکمی  امم  اهنإف  حوطـسلا  جارخإلف  روکذملا  وحنلا  یلع  داعبألا  دییقت  امأ  هدرجملا و  رهاوجلاب 

.امهنم رثکأ  نیطخ ال  نیب  الإ  اهیف  نکمی  مایقلا ال  هجو  یلع  عطاقتلا 

رمأل یمـسالا  فیرعتلا  اضارعإ و  ـالإ  نوکی  نأ  نکمی  ـال  اـهنأ  یلع  نهربی  مل  حوطـسلا و  دوجو  وحن  دـعب  ققحتی  مل  هنـأل  کـلذ  و 
و مهنیب - دـحاو  ینعم  یف  يونعملا  عزانتلا  نوکی  یتح  موقلا  هیف  قفاوتی  هجو  یلع  نوکی  نأ  دـب و  هدوجو ال  وحن  یف  سانلا  فلتخی 

لـصحی امنإ  راصحنالا  اذهب  ملعلا  نکل  مسجلا  یف  رـصحنم  دتمملا  رهوجلا  نإف  دـحاو  دـعبب  مسجلا  فیرعت  یف  اوفتکی  نأ  زاجل  الإ 
.هیقیقحلا ام  بلطم  وه  هدوجو و  وحن  یلع  ناهربلا  هماقإ  دعب 

هیرهوجلا و حوطـسلا  نع  ماسجألا  فلأت  نم  هلزتعملا  ضعب  هیلإ  بهذ  امع  زارتحا  امإ  روکذملا  هجولا  یلع  هعطاقتملا  داعبألا  رکذـف 
الباق ناک  نإ  روکذـملا و  هجولا  یلع  داعبألل  هلوبق  مسجلا  هیمـسج  یف  ربتعملا  نأب  راعـشإ  و  مسجلا - هیهام  ریوصت  ماـمتب  ءاـفیإ  اـمإ 

یتح داعبألا  نم  اهیف  دـجو  ام  بسحب  سیل  هریغ - بعکملا و  یمـسج  نأ  اضیأ  انهاه  حـضو  دـقف  هجولا  اذـه  یلع  ـال  هریثک  داـعبأل 
ناـکمإلا کـلذ  لـطبی  یتح  روکذـملا  هجولا  یلع  هیـصخش  هصوصخم  داـعبأ  عوقو  ناـکمإ  بسحب  ـال  اـهنالطبب و  هیمـسجلا  لـطبت 

یف ضرفی  نأ  دـحأل  نکمی  ثیحب  مسجلا  نوک  دـحلا  یف  ذوخأملا  وأ  مسرلا  یف  ربتعملا  لـب  هیمـسجلا  اـهنالطبب  لـطبی  و  اـهققحتب -
داعبألا هیف  تدجو  ءاوس  ادبأ  مسجلا  نع  کفنی  ینعملا ال  اذه  امهیلع و  ادومع  اثلاث  ادعب  هیلع و  ادومع  رخآ  ادعب  ادعب و  هنخث  لخاد 

مأ ال ضرفلا  هنم  ققحت  ءاوس  مأ ال و  ضرافلا  دجو  ءاوس  مأ ال و 
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لح دقع و 

ناک نإ  داعبألا و  لبقی  رهوج  اهنأل  یلوـألا  یلویهلا  یلع  هقدـصلف  ـالوأ  اـمأ  هوجوب - حیحـص  ریغ  مسرلا  اذـه  نإ  لـئاق  لاـق  اـمبر  و 
ماعلا ققحت  صاخلا  ققحت  یتم  اقلطم و  داعبألا  ضرف  هحص  نم  صخأ  هطـساولاب  داعبألا  ضرف  هحـص  نإف  هیمـسجلا  روصلا  هطـساوب 

.هرورضلاب

امـسج سیل  مهولا  نأ  عم  تایمیلعتلا  هیف و  هدوجوملا  ریداقملل  کلذـک  هثالثلا  داعبألا  ضرف  هیف  حـصی  امم  مهولا  نـألف  اـیناث  اـمأ  و 
.ایعیبط

یف زاجل  زاج  ول  تایمدعلاب  فیرعتلا  نیعلا و  یف  اهل  توبث  فاصوأ ال  هیمدع و  رومأ  امهرئاظن  ناکمإلا و  هحـصلا و  نألف  اثلاث  امأ  و 
هنم و یه  بکرتی  لصف  اهلف  رهوجلا  سنج  تحت  اهعوقول  هبکرم  هیهامف  مسجلا  امأ  مزاوللاب و  الإ  اهتفرعم  یلإ  لیبس  یتلا ال  طئاسبلا 

.هیهاملا یف  بیکرتلا  مزلتسی  دوجولا  یف  بیکرتلا  هروصلا و  یلویهلا و  نم  اهبکرتل  سنجلا و  نم 

اهتاذ یف  دوجو  یلوألا  یلویهلل  سیل  اهل و  عوضوم  هنأل  مسجلاب  همئاق  ضارعأ  داعبألا  نألف  لوألا  هجولا  نع  امأ  باوجلا  یف  لاـقیف 
نودـب وأ  هطـساوب  ناک  ءاوس  هلبقی  يذـلا  رمألا  کلذ  لصحت  مامت  دـعب  الإ  رمأل  اضراع  نوکی  نأ ال  هنأـش  ائیـش  لـبقی  یتح  لقتـسم 

.هیجراخ هیعون  هیهام  اهموقت  لعفلاب و  ادوجوم  اهلصحی  اهلمکی و  ام  لوبق  الإ  اهتاذ  یف  اهل  نکمی  لب ال  هطساو 

نإ لاقی  نأ  احیحـص  ناکل  توبثلا  یف  هطـساولا  نود  تاذـلاب  ضورعملا  وه  ام  ءازإـب  ضورعلا  یف  هطـساولا  هطـساولاب  دـیرأ  ول  معن 
بسحب وه  يذلا  دانسإلا  اذه  هحص  نکل  هطساولاب  كرحتم  هنإ  هنیفسلا  یف  سلجی  نمل  لاقی  ام  لثم  هطـساولاب  داعبألا  لبقی  یلویهلا 
طسوتب هنوخسلاب  ءاملا  فاصتاک  توبثلا  یف  طسوتم  رمأ  ببسب  وه  يذلا  دانـسإلاک  سیل  زوجتلا  نم  برـضب  ضورعلا  یف  هطـساولا 

یلع اهقدص  مدـع  تاذـلاب و  اقدـص  تافرعملا  دارفأ  یلع  اهقدـص  تافیرعتلا  یف  مزاللا  لوألا و  نود  هقیقحلاب  دانـسإ  اذـه  نأل  رانلا 
کلذک اهریغ 
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.فرعملا دارفأ  ریغ  یلع  ضرعلاب  اقدص  قدصی  نأ  فیرعتلا  هحص  یف  حدقی  الف 

ءازجأ هیف  ضرفی  نأ  نکمی  يذلا  هنأب  لصتملا  دح  لوألا  ملعملا  نإف  لیبقلا  اذه  نم  نوکت  یتلا  تالاکـشإلا  نم  ریثک  عفدنی  اذـهب  و 
هنأب سبایلا  هلوهـسب و  لاکـشألل  لباقلا  هنأب  بطرلا  دـح  هیهانتم و  ریغ  تاماسقنال  لـباقلا  هنأـب  همـسر  كرتشم و  دـح  یلع  یقـالتی 

عیمجلا نع  ضقنلا  عفدنی  هانرکذ  امب  و  اهرئاظن - دودحلا و  هذه  عیمج  یف  یلوألا  یلویهلاب  ضقنلا  دورو  مهوتیف  هبوعـصب  اهل  لباقلا 
هب يذلا  ءزجلا  وه  یلویهلا  هروصلا و  یلویهلا و  امه  نیءزجلا  نم  یجراخلا  دوجولا  بسحب  هبکرم  مسجلا  هیهام  نإ  لوقت  نأ  کل  و 

هیلباقلا یف  هروصلل  لخد  هیلعفلا و ال  لوصحلا و  ققحتی  هب  يذـلا  ءزجلا  وه  هروصلا  هل و  ءایـشألا  لوصحل  ائیهتم  الباق  مسجلا  نوکی 
هقدـصل اسکع  ادرط و  فیرعتلا  ضقتنیف  هروصلا  یلویهلا ال  یه  هقیقحلا  یف  داعبألل  لباقلاف  طقف - یلویهلل  یه  امنإ  هیلباـقلا  ههج  ذإ 

اهل لخدم  هروصلا ال  نأ  انیب  امل  مسجلا  يأ  امهنم  بکرملا  عومجملا  یلع  هقدـص  مدـع  هیمـسجلا و  طرـشب  ناک  نإ  یلویهلا و  یلع 
.روکذملا طرشلاب  یلویهلا  لب  عومجملا  وه  لباقلا  سیلف  هیلباقلا  یف 

هل لاقی  يذـلا  يددـجتلا  رثأتلا  لاعفنالا و  هجو  یلع  ناک  ءاوس  یـشب ء  فاصتالا  قلطم  ینعمب  انهاه  لوبقلا  نأب  هنع  بیجن  نأ  اـنل  و 
تاقرافملا یف  هیلامکلا  فاصوألا  دوجول  فاصتالا  قلطم  دادعتسالا ال  وه  یلویهلا  صاوخ  نم  نوکی  يذلا  نکی و  مل  وأ  دادعتسالا 

ضحم ناک  ول  مسجلا  نأ  يرت  الـصأ أ و ال  هدام  لاعفنا  یلإ  جاتحی  ضرفلا ال  بسحب  هثالثلا  داـعبألا  لوبقف  كاـنه  لاـعفنا  ریغ  نم 
وأ یلوألا - یلویهلا  دوجو  دقتعی  نم ال  هب  مسجلا  فرع  اذهل  ءالقعلا و  قافتاب  هیـضرفلا  داعبألل  الباق  ناکل  یلویه  ریغ  نم  هیمـسجلا 

ناکمإ نأ  يرت  ـال  هیءزج أ و  دـحأ  ههج  نم  لوبقلا  نوک  اذـه  یفاـنی  ـالف  لوبقلا  ـال  مسجلل  هفـص  داـعبألل  لوبقلا  ناـکمإ  نإ  لوقن 
نإ دادعتـسا و  هیلباق و  یلإ  هل  اهتوبث  جاتحی  یتلا ال  مسجلا  مزاول  نم  داعبألا  لوبق  ناکمإف  اناسنإ  ینملا  سیل  ینملل و  هفـص  هیناسنإلا 

ناک
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نع باوجلا  امأ  و  اریثک - طلغی  اـمم  هیف  لاـمهإلا  نإـف  اذـه  مهفاـف  لاـعفنا  ریغت و  یلإ  هرقتفملا  یلویهلا  ضراوع  نم  لـعفلاب  لوبقلا 
یتلا هأشنلا  یجراخلا و  دوجولا  بسحب  نوکی  ام  اهدوجو  ناکمإ  وأ  اهـضرف  هحـص  وأ  داـعبألا  لوبق  نم  دارملا  نـألف  یناـثلا  کـشلا 
وحنب اهل  هلوبق  نأ  الإ  همیظع  امارجأ  اداعبأ و  هریثک و  ءایـشأ  لیق  نإ  مهولا و  هنم و  دیفتـسن  وأ  هل  دـیفن  وأ  دـحأ  عم  اـهیف  ملکتن  نحن 

رخآ ملاع  لایخلا  ملاع  هرهاظلا و  ساوحلاب  اهیلإ  راشی  نأ  نکمی  یتلا  یه  ملاعلا  اذه  داعبأ  ملاعلا و  اذه  دوجو  ریغ  دوجولا  نم  رخآ 
هیلإ هتایفیک و  هصاخشأ و  همارجأ و  ملاعلا و  اذه  داعبأل  هقیقحلا  هنیابم  اهلک  هتایفیک  هصاخشأ و  همارجأ و  هداعبأ و  هضرأ  هتاوامس و 

مهفی مل  هلوهسب  لاکـشألل  الباق  نوکی  ام  بطرلا  فیرعت  یف  انلق  اذإ  امأ  ِضْرَْألا و  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  هرکذ  لج  هلوق  یف  هراشإلا 
لبقی نأ  هبوطرلا - ینعم  طرـش  نم  سیلف  نوکلا  اذـه  ریغ  یف  امأ  يوایندـلا و  هنوک  یجراخلا و  هدوجو  یف  اهل  ـالباق  نوکی  اـم  ـالإ 

.هبوعص وأ  هلوهسب  لکشلا 

داهجلا روح و  كانه  ءوضو و  انهاه  ءوضولا  و  نارین - وأ  هضور  اـمإ  خزربلا  یف  ههباـشتم و  هدادـعأ  ربق و  اـنهاه  ربقلا  نأ  يرت  اـم  أ 
.ناویح هرخآلا  یف  دامج و  انهاه  رادلا  رون و  كانه  داهج و  انهاه 

يرخأ و هأشن  هدـهاشم  نع  هامع  نیعألا  هلثم و  عامتـسا  نم  ممـصلا  نم  هولمم  عامـسألا  نأل  مـالکلا  نم  طـمنلا  اذـه  نع  ضرعنل  و 
.اهبجومب اولمع  اهب و  اونمآ  نیذلل  هوادع  اظیغ و  هوشغم  بولقلا 

یتح لباق  وه  امب  لباقلاب  لومحم و ال  ریغ  هنوکل  لوبقلا - سفنب  عقی  مل  روکذـملا  فیرعتلا  نأبف  ثلاثلا  کـشلا  نع  باوجلا  اـمأ  و 
وه دوجولا و  نم  وحن  صاخ و  نوکب  فیرعتلا  عقو  لب  هیجراخلا  هقیقحلا  فیرعتل  قیلی  ایرابتعا ال  افصو  هنوک  نم  هرکذ  ام  هیلع  دری 
ام يذلا  دافم  نإف  اذک  اذک و  ضرفلا  بسحب  هیف  دجوی  يذلا  رهوجلا  وأ  داعبألا  هیف  ضرفی  نأل  حلـصی  ثیحب  نوکی  يذـلا  رهوجلا 

.هقواسی وأ  دوجولا  فداری 
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تاذلاب ققحتملا  وه  یـش ء  لک  دوجو  فیک و  هل  ققحت  يرابتعا ال  رمأب  افیرعت  سیل  دوجولا  نوکلا و  نم  وحنب  یـشلل ء  فیرعتلا  و 
سحی و نأ  هنأش  نم  يذـلا  مسجلا  هنأب  ناویحلا  فیرعتک  ءایـشألل  هیقیقحلا  تافیرعتلا  رثکأ  یف  لاـحلا  کلذـک  هیلکلا و  هتیهاـم  ـال 

.اهروصتی هیلکلا و  یناعملا  لقعتی  يأ  تایلکلا  كردی  نأ  هنأش  نم  يذلا  ناویحلا  هنأب  ناسنإلا  فیرعت  كرحتی و 

تناک ءاوس  زئاج  ریغ  مادـعألا  بولـسلا و  سفنب  هدوجوملا - قئاقحلا  فیرعت  نإف  هرکذ  اـمیف  تاـبکرملا  طـئاسبلا و  یف  قرف  ـال  مث 
هلیصحت یش ء ال  لاوز  امهموهفم  یمدعلا  مدعلا و  نهذلا و  یف  رمأ  لیصحت  فیرعتلا  نم  ضرغلا  نأل  هبکرم  وأ  هطیسب 

هصخی يذلا  هدوجو  وحن  ینامسجلا و  رهوجلا  ققحت  یف  سانلا  فالتخا  رکذ  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

هیف عازن  يرورض ال  رمأ  اذهف  اقلطم  قمعلا  ضرعلا و  لوطلا و  ححصی  ام  عم  هیرهوجلا  مزلتسی  يذلا  هجولا  یلع  هدوجوب  داقتعالا  امأ 
اذهل و  يرورـضب - سیلف  ضرع  رهوج و  نم  وأ  نیرهوج  نم  بکرم  وأ  طیـسب  هنأ  وأ  مأ ال  هسفنب  لصتم  هنأ  امأ  ءالقعلا و  نم  دحأل 

.هدوجو وحن  یف  سانلا  نیب  فالتخالا  عقو 

اضیأ ءالؤه  ارسک و  اعطق و ال  اضرف و ال  امهو و ال  الـصأ ال  همـسقنم  ریغ  هیرهوج  عاضوأ  تاوذ  نم  بکرم  هنأ  معز  نم  لئاق  نمف 
.هباحصأ هلزتعملا و  نم  ماظنلا  وه  هلدرخلا و  یتح  مسج  لک  یف  هدرفلا  رهاوجلا  یهانت  مدعب  لئاق  یلإ  اوبعشت 

.نیملکتملا روهمج  مه  اهیهانت و  یلإ  لئاق  و 

.هسفن یف  لصتم  هنأ  لئاق  نم  و 

.ءامکحلا روهمج  مه  هیاهن و  یلإ  هماسقأب ال  ماسقنالا  لبقی  هنأ  یلإ  بهذ  نم  ءالؤه  نمف 
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.لحنلا للملا و  باتک  بحاص  وه  الصأ و  مسقنی  ام ال  یلإ  يدؤی  مث  ایهانتم  اددع  لبقی  هنأ  یلإ  بهذ  نم  مهنم  و 

ابلص اریغـص  هدنع  درفملا  مسجلا  نوکل  عطقلا  وأ  کفلا  ینعأ  یجراخلا  يوس  ام  الإ  ماسقنالا  نم  لبقی  هنأ ال  یلإ  بهذ  نم  مهنم  و 
.نیمدقتملا هفسالفلا  نم  سیطارقمیذ  وه  هتبالص و  هرغصل و  امهنم  ائیش  لبقی  ال 

هـسفنب لصتملا  تاهجلا  یف  دـتمملا  وه  طیـسب  رهوج  هنأ  یلإ  تبهذ  هقرفف  قرف  ثالث  اوقرتفا  هیاهن  یلإ  هماسقأب ال  هماسقناب  لئاقلا  و 
وذحی نم  نییقاورلاب و  نیروهشملا  هعیش  بهذم  روهـشملا و  وه  امک  یهلإلا  نوطالفأ  يأر  وه  هتاذب و  امئاق  ایرهوج  ایرادقم  الاصتا 

هقرف قارشإلا و  همکح  باتک  یف  يدرورهسلا  ییحی  نیدلا  باهـش  دیعـسلا  میکحلا  دیهـشلا و  خیـشلاک  مهجاهنم  کلـس  مهوذح و 
وذـحی نم  لوألا و  ملعملا  باحـصأ  مه  اهل و  لباقلا  رهوجلا  رخآلا  لاـصتالا و  هروص  امهدـحأ  نیرهوج  نم  بکرم  رهوج  هنأ  یلإ 

لاصتالا وه  ضرع - لباق و  رهوج  نم  نکل  بکرم  هنأ  یلإ  هقرف  یلع و  یبأ  رـصن و  یبأ  نیخیـشلاک  مالـسإلا  ءاـمکح  نم  مهوذـح 
امل هبتک  یف  نیرظانلا  ضعب  هیلع  عنـش  دـق  و  هیـشرعلا - هیحوللا و  تاحیولتلا  باتک  یف  یهلإلا  خیـشلا  هیلإ  بهذ  ام  وه  يرادـقملا و 
نم بکرم  هنأ  راتخا  امهدـحأ و  یف  رادـقملا  هیرهوج  مسجلا و  هطاسبب  مکح  ثیح  نیباتکلا - نیذـه  یف  هیمالک  نیب  اـضقانت  دـجو 

هفلاـخم نیمـالکلا  نیب  ضرع و  رهوج و  نم  یعیبط  دـحاو  عون  بکرت  هزیوجت  یلع  ءاـنب  رادـقملا  وه  ضرع  یلویه و  هامـس  رهوج 
.رهاظلا بسحب 

يزاریـشلا همالعلا  تاحیولتلا و  یحراش  هنومک  نبا  ءامکحلا و  خـیرات  بحاـص  يروزرهـشلا  دـمحم  لـثم  همـالکل  نیحراـشلا  نکل 
تواـفت یلإ  عـجری  قرفلا  نأ  نیلئاـق  دوـصمقلا  یف  نیباـتکلا  یف  اـم  نیب  هاـفانملا  مدـع  یلع  اوـقفتا  مـهلک  قارـشإلا  هـمکح  حراـش 
لاکشألا دراوتب  صقنی  دیزی و ال  رهوج ال  وه  تباث و  نیرادقم  هلاکشأ  لدبت  نیح  هعمشلا  یف  نأب  کلذ  ققحتی  امهیف و  هیحالطصا 

وه امهنم  رهوجلا  مسجلا و  وه  امهعومجم  رهوج و  وه  يذلا  رادقملا  یف  ضرع  وه  بناوجلا و  یف  ریداقملا  باهذ  وه  ریغتم  هیلع و 
یلع یلویهلا 
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تائیهلا و یلإ  هبسنلاب  یمسی  يذلا  وه  قارـشإلا و  همکح  حلطـصم  یلع  مسجلا  وه  يرهوجلا  دادتمالا  کلذ  تاحیولتلا و  حلطـصم 
مسجلا و بکرتب  همکح  نیباتکلا و  دـحأ  یف  رادـقملا  هیرهوج  مسجلا و  هطاسبب  همکح  نیب  هضقانم  ـالف  یلویهلا  هلـصحملا  عاونـألا 

.ظفللا كارتشا  نم  أرط  امنإ  هضقانملا  مهوتف  دادتمالا  مسجلا و  اذه  ریغ  دادتمالا  مسجلا و  کلذ  نإف  رخآلا  یف  رادقملا  هیضرع 

هراشإ ثحب و 

لاصتالا رکنی  ناک  هنأ  یف  حیرـص  تاحراطملا  عراشلاب و  یمـسملا  ریبکلا  هباتک  نم  عضاوم  ضعب  یف  میظعلا  میکحلا  اذه  مالک  نإ 
یلع لدی  ائیـش  تاحیولتلا  یف  رکذ  ام  مسجلل و  موقم  وه  يذلا  لاصتالا  لطبی  هلوصف و  مکلا و  ضراوع  نم  وه  ام  يوس  دادتمالا  و 

نیئاشملا دنع  یه  یتلا  یلویهلا  صاوخ  هل  تبثأ  لب  هسفنب  امئاق  ارادـقم  وأ  هتاذـب  ادـتمم  ایرهوج  ادادـتما  نوکی  یلویه  هامـس  ام  نأ 
لبقی ام  مسجلا  یف  نأب  هیف  حرص  ذإ  هبکرملا  وأ  هطیسبلا  هیعونلا  ماسجألل  اسنج  حلصی  ام  ینعأ  مسج  وه  امب  مسجلا  هیهام  نم  طسبأ 
هقیقح نع  اجراخ  سیل  دادـتمالا  نأب  رخآ و  رمأ  امهل  لباقلاف  اـهنم  ائیـش  لـبقی  ـال  هسفن  لاـصتالا  و  اـعیمج - لاـصفنالا  لاـصتالا و 

.مسجلل رخآ  ءزج  یلویهلاب  یمسملا  وه  هل  لباقلا  هؤزج و  وهف  الوأ  هلقعت  یلإ  اهلقعت  یف  رقتفا  امل  الإ  مسجلا و 

یمـسملا وه  اـم  نأ  یلع  صن  قارـشإلا  همکح  یف  ءاـمکحلا و  روهمج  يأرل  قـفاوم  یلوـیهلا  یف  اـنهاه  هیأر  نأ  یف  حیرـص  اذـه  و 
هطاسب یف  اذـک  صلخم و  الب  هتیـضرع  رادـقملا و  هیرهوج  یف  هلاحب  هیمالک  نیب  ضقاـنتلاف  هسفنب - مئاـق  يرهوج  رادـقم  یلویهلاـب 

هتاذب و الـصتم  هنوک  نم  يأر  ام  یلع  ءانب  هیلع  مکح  امک  امـسج  هنوک  زوجی  هیباتک  دـحأ  یف  یلویه  هامـس  ام  نإف  هبکرت  مسجلا و 
.همزالی امب  وأ  ینعملا  اذهب  الإ  مسجلا  لامک  سیل  ایرهوج و  ارادقم 

نأل مسجلا  ءزج  الإ  حلصت  اهنإف ال  رخآلا  هباتک  یف  اهتبثأ  یتلا  یلویهلا  امأ  و 
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دادـتمالا و نیب  قرفلا  کل  رهظیـس  طقف و  هل  لباقلا  درجمب  هیدادـتمالا ال  هروصلا  يرجم  يرجی  امب  الإ  روصتت  متت و ال  هیمـسجلا ال 
درجم مهدـنع و  مسجلل  ضراـع  هیمکلا  نم  عوـن  یه  اـم  نیب  وطـسرأ و  باحـصأ  دـنع  مسجلل  موـقم  وـه  يذـلا  ینعملاـب  لاـصتالا 

قلطملا و مسجلا  هقیقح  یف  سانلا  بهاذم  نم  رهتشا  ام  لیصفت  اذهف  اقلطم  لوألا  ینعملل  رکنم  وه  قارشإلا و  بحاص  دنع  هیمسجلا 
میکحلا زیزعلا  هللا  ءاش  نإ  يروص  رهوج  يدام و  رهوج  نیرهوج  نم  هبکرت  یلإ  نیبهاذلا  ءامکحلا  لوق  حیجرت  ددصب  نحن 

لوألا ءاقب  عم  هداحآ  هیلع  دراوتی  همزلی و  ام  ینامسجلا و  رهوجلل  موقملا  لاصتالا  حرش  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

رخآ و یـش ء  یلإ  سایقلاب  یقیقح ال  وه  يذـلا  ینعملاـب  لـصتملا  لاـصتالا و  ظـفل  ینعم  ملعت  نأ  اـنهاه  کـیلع  بجی  اـم  لوأ  نإ 
.ناینعم اضیأ  وهف  هیقیقح  هفص  وه  ام  امأ  رخآلا - یلإ  سیقم  وه  يذلا  ینعملاب 

هثالثلا تادادتمالا  هنم  عزتنی  نأل  احلاص  هتیهام  دح  هتاذ و  هبترم  یف  یشلا ء  نوک  امهدحأ 

ردـقلا یف  هلثامم  يأ  هاواسم  لصتم و ال  لصتم و  نیب  هبـسحب  توافت  الف  مظعلا  هیمکلا و  نم  هبترم  نییعت  ریغ  نم  اـقلطم  هعطاـقتملا 
اضیأ و انیابم  اروذجم و ال  ارذـج و ال  ادودـعم و ال  اداع و ال  اکراشم و ال  رخآ و ال  لصتم  نم  اءزج  ینعملا  اذـهب  لصتم  نوکی  الف 

.رثکأ لقأ و ال  ال 

ققح ام  دعب  وه  ذإ  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هیلع  نهربنـس  امک  هسفن  دح  یف  مسجلل  تباث  رهوجلا و  هلوقمل  مسقم  لصف  ینعملا  اذهب  وه  و 
عطق عم  هیلع - دـتمملا  لصتملا و  لمحل  قادـصم  هتاذ  هبترم  یف  هیعـضولا  هیرهوجلا  تامـسقنملا  ریغ  نم  افلؤم  هنوک  مدـع  یف  هرمأ 

هتیلصتم و سفن  هدادتما  هلاصتاف و  اهلک  تایجراخلا  ضراوعلا و  نع  رظنلا 
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هیدادتمالا هروصلا  درجم  مسجلا  ناک  ءاوس  هیلع  هلمحل  اعوضوم  هیلع و  لصتملا  قدـصل  أشنم  هریـصیف  هب  موقی  رخآ  رمأ  هتیدـتمم ال 
.نیمدقملا نیمیظعلا  نیمیکحلا  يأر  فالتخا  یلع  هل  لباق  رخآ  رهوج  دادتمالا و  هروص  نم  افلؤم  وأ 

هیرادـقملا ءازجألا  یلإ  همـسقلل  الباق  ناکل  یـش ء و  نود  یـش ء  ضرف  هیف  نکمأل  الـصتم  هسفن  دـح  یف  مسجلا  ناـک  ول  تلق  نإـف 
.هتطساوب هریغل  هتاذل و  لصتملا  مکلل  ضرعی  ینعملا  اذه  نأل  مکلا  نم  اعون  نوکیف 

هیمکلا نییعت  دعب  کلذ  متتسی  امنإ  لب  هیرادقملا  همسقلا  لوبقل  اقواسم  ادتمم  الصتم و  یـشلا ء  نوک  درجم  يأ  ردقلا  اذه  سیل  انلق 
صاخ غلبم  و  تایاهنلا - دودحلا و  نم  نیعم  دح  یلإ  امإ  طاسبنالا  يدامتلا و  ردق  باهذ  نیعتی  مل  ام  ذإ  لاصتالا - ردـق  لیـصحت  و 

ینیع ءزج  نع  ینیع  ءزج  هیف  زیمتی  نیعم و ال  ءزج  نود  نیعم  ءزج  ضرف  هیف  حـصی  مل  امهیف  هیاهناللا  یلإ  وأ  تایاغلا  غلاـبملا و  نم 
نیراـق ریغ  وأ  هقلبلاـک  نیراـق  نیـضرع  فـالتخا  وأ  مهوـلا  وأ  عـطقلا  وأ  کـفلا  نم  همـسقلا  بابـسأ  دـحأب  یمهو  نع  یمهو  ـال  و 

همـسقلا و ضورعم  ناک  ءاوس  رادقملا  نیعت  وه  همـسقلا - یف  ءاحنألا  هذه  عیمجل  ییهملا ء  ححـصملا و  ذإ  نیتازاوم  وأ  نیتاذاحمک 
.مسجلا وأ  یلویهلاک  رخآ  ینعم  وأ  رادقملا  سفن  هینینثالا 

ضرعی امنإ  لاصتالا و  باهذلا و  ردقت  طاسبنالا و  نیعت  نود  نم  اهلک  تاهجلا  یف  دادتمالا  سفن  الإ  هتاذ  هبترم  یف  مسجلل  سیل  و 
.لاصتالا سفن  دعب  هردقت  لاصتالا و  هیمک 

هیددعلا هیرادقملا و  تایمکلا  نع  رظنلا  عطق  عم  نهذلا  یف  هروصتم  مسجلا  هیهام  نأ  لاصتالا  ریغ  لاصتالا  هیمک  نأ  یلع  لیلدـلا  و 
.هینهذلا مزاوللا  تاموقملا و  نود  هیدوجولا  مزاوللا  نم  وهف  يددع  يرادقم و  نیعت  نم  یجراخلا  دوجولا  یف  هل  دب  معن ال 

مسج نم  ءزج  انلق  اذإ  تاقیلعتلا  یف  هسیدقت  هللا  مظع  سیئرلا  خیشلا  لاق 
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.الک اءزج و ال  وه  سیل  مسج  وه  امب  مسجلا  نإف  مسجلا  رادقم  نم  ءزج  هانعمف 

امب مسجلا  نأ  مسجلل ال  تضرع  دادعأ  هسمخ  هلمج  نم  نانثا  هانعمف  ماسجأ  هسمخ  هلمج  نم  نامـسج  انلق  اذإ  لصفنملا  یف  هلاثم  و 
.ریثک وأ  دحاو  مسج  وه 

ریغ رادـقملا و  ریغ  ینعملا  اذـه  هثالثلا و  داعبألا  ضرف  نم  هانلق  اـمل  لـباقلا  لاـصتالا  هروص  هقیقحلاـب  هیمـسجلاف  ءافـشلا  یف  لاـق  و 
وأ واسم  هنأب  هبـسانی  رغـصأ و ال  وأ  ربکأ  هنأب  رخآ  امـسج  فلاخی  هروصلا ال  هذـه  هل  ثیح  نم  مسجلا  اذـه  نإـف  هیمیلعتلا  هیمـسجلا 

رابتعا ریغ  رابتعالا  اذـه  هدـعب و  هنم  ءزج  ثیح  نم  ردـقم و  وه  ثیح  نم  هل  کلذ  امنإ  نیابم و  وأ  كراشم  وأ  هل  داع  وأ  هب  دودـعم 
.اهانرکذ یتلا  هیمسجلا 

هکرتشم دودح  هموهوملا - عاضوألا  هفلاختملا  هئازجأ  نیب  دجوی  ثیحب  یشلا ء  نوک  امهیناث  و 

مکلا و لوصف  نم  لصف  وه  هیاهن و  الب  ماسقنالل  هلوبق  ینعملا  اذهب  لصتملا  صاوخ  نم  رخآل و  هیادب  ضعبل و  هیاهن  دح  لک  نوکی 
ناینعملا ناذـهف  طقف  اهـضعب  وأ  اهلک  تاـهجلا  یف  همـسقنم  هراـق  ریغ  وأ  تناـک  هراـق  اـهلک  تاـیمکلا  نم  ددـعلا  يوس  اـم  هب  موقتی 

.نایقیقح امهالک  لصتملل 

مکلا هب  موقتی  مکلا  لصف  رخآلا  مسجلا و  هب  موقتی  رهوجلا  لصف  امهدحأ  نیذلا  نیینعملا  نیذه  یلع  لصتملا  قالطإ  یلع  لیلدلا  و 
تالـصتملا یهف  هلـصتملا  تایمکلا  امأ  هلوقب و  ضارعأ  ریداقملا  نأ  ناـیبل  دوقعم  ءافـشلا  تاـیهلإ  نم  لـصف  یف  هرکذ  اـم  لـصتملا 

.داعبألا

یف لاصتالا  سفن  نأ  یلع  هنم  صن  هرابعلا  هذهف  هروصلا  ینعمب  مسجلا  وه  يذـلا  لصتملا  رادـقم  وهف  مکلا  وه  يذـلا  مسجلا  امأ  و 
.هدح ءزج  مسجلل و  موقم  وه  ناک  غلبم  ردق و  يأ  یلع  ناک و  فیک  تاهجلا 

یعیبطلاب و رهوجلا  وه  يذلا  مسجلا  دیقی  امبر  و  كارتشالاب - مسجلا  هیلع  قلطی  مکلا  عاونأ  نم  مسق  وهف  لاصتالا  اذه  رادـقم  امأ  و 
یمست یتلا  یف  یناثلا  نع  تایعیبطلاب و  یمست  یتلا  همکحلا  یف  لوألا  نع  ثحبی  ذإ  یمیلعتلاب  هیف  ضرع  وه  يذلا 
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.نیینعم یلع  قلطی  اضیأ  وهف  هیفاضإ  هفص  وه  ام  امأ  تایمیلعتلاب و 

هنإ امهدحأل  لاقیف  نیموهوم  وأ  نینثا  نیدوجوم  اناک  ءاوس  هلثم  رخآب  هیاهنلا  دحتم  رادقملا  يذ  یـشلا ء  وأ  رادـقملا  نوک  امهدـحأ 
.ینعملا اذهب  یناثلاب  لصتم 

مکلا ضراوع  نم  لوألا  ینعملاف  ینعملا  اذهب  كاذب  لصتم  هنإ  اذهل  لاقیف  رخآ  مسج  هکرحب  كرحتی  ثیحب  مسجلا  نوک  یناثلا  و 
ءاضعألا لاـصتاک  هداـم  یف  وه  اـم  ههج  نم  وأ  هیوازلا  یطخ  لاـصتاک  اـقلطم  لـصفنملا  مکلا  ضراوع  نم  ینعملا  اذـه  لـصتملا و 

هسامملا لباقمل  لوبقلا  رسع  نوکی  سامم  لک  هلمجلاب  ماظعلاب و  تاطابرلا  تاطابرلاب و  موحللا  لاصتا  ضعبب و  اهضعب 

- حیضوت صیخلت و 

ثـالثلا تاـهجلا  یف  اـطاسبنا  ادادـتما و  یعیبط  مسج  وه  اـمب  یعیبطلا  مسجلل  نأ  ناـیبتلا  قفأ  نم  هفرعملا  رون  عولطب  حضوتـسا  دـقف 
نإ هیاهناللا  هیاهنلاب و  هیدامت  نیعتی  نأ  هبترملا  کلت  نم  هل  سیل  هتیهاـم و  تاـموقم  نم  هنـأل  هتعیبط - خنـس  بسحب  هل  اذـهف  اـقلطم 

امـسج يواسی  هبترملا ال  هذـه  یف  هیثیحلا  هذـهب  مسجلاف  رم  امک  هیهاملا  مزاول  نم  ـال  هل  دوجولا  ضراوع  نم  امهدـحأ  لـب  تنکمأ 
.رغصلا مظعلاب و  هتوافی  رخآ و ال 

يذـلا ینعملاب  لاصتالا  هل  ضرع  هکرتشملا و  دودـحلا  یف  هکرتشملا  ءازجألا  ضارفنا  ناکمإ  هل  قحل  تادادـتمالا  نیعت  ربتعا  اذإ  مث 
.هتوافملا هاواسملا و  لوبق  ححصم  مکلا و  لصف  أدبم  وه 

اقلطم ربتعا  نإ  دحاو  دوجوم  تاذلاب  دتمملا  امنإ  لب  ایـضرع  ایرهوج و  تاذـلاب  نیدـتمم  نیدادـتما و  كانه  نأ  دـحأ  نمهوتی  و ال 
حـسمی نأ  حـصف  هیدامت  یف  انیعتم  ربتعا  نإ  احوسمم و  نوکی  نأ  هبترملا  هذـه  بسحب  هل  سیل  و  یعیبطلا - مسجلل  موقم  رهوج  وهف 

امسج ناکف  هدوجو  زاج  نإ  هیهانتم  وأ ال  هیهانتم  تارم  وأ  هرم  اذک  اذکب و 
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نع اجراخ  اضرع  ناک  نإ  تایمکلا و  نم  سیل  یعیبطلا و  مسجلا  هیاهن  امهدحأب  نارابتعا  هیف  حطسلا  کلذک  تایمیلعتلا و  باب  نم 
.هراقلا ریداقملا  نم  اصاخ  اعون  نوکی  یمیلعتلا و  مسجلل  هیاهن  رخآلاب  مسجلا و  هقیقح 

هیـصخش ءاقب  رخآلا  ینعملاب  هتیـضرع  نیینعملا و  دـحأب  لصتملا  مسجلا  رهوج  یف  رمألا  فشکی  يذـلا  طـخلا و  یف  ساـیقلا  اذـک  و 
صخـش كانهف  هدحاولا  هعمـشلاک  بیعکتلا  ریودتلاب و  هنیعب  دحاو  مسج  لاکـشإ  لدبت  دـنع  رخآلا  تایـصخش  لدـبت  عم  امهدـحأ 

لک نأل  یمیلعتلا  مسجلا  نم  هیعون  هقیقح  وه  قاب و  اذـک  اذـکب و  حـسمی  ثیحب  یحاسملا  رادـقملا  قاب و  لوألا  ینعملاـب  لاـصتالا 
صاخـشألا لدبت  بجوت  هحاسملا  ظافحنا  عم  لاکـشألا  لدبت  اهتحت و  وأ  اهقوف  يرخأ  هبترمل  نیابم  مات  عون  تاذلاب  مکلا  نم  هبترم 

.مکلا یف  هلثامملا  بجوی  يواستلا  نأل  مکلا  یف  هیواستملا 

هداملا ناقرافی  امهالک  عابطلا و  بسحب  دوجولا  نود  مهولا  یف  هقرافی  یعیبطلا  مسجلا  یف  ضرع  یمیلعتلا  مسجلا  نأ  اذـه  نم  ملعف 
امهتـالاعفنا اـمهنم و  لـک  تاریغت  ینیعلا  یمهوـلا و  نیدوـجولا  یف  هداـملا  یلإ  رقتفملا  اــمنإ  دوـجولا - نود  مهوـلا  یف  اــمهعباتتب 

میکحلا هللا  ءاش  نإ  دعب  نم  هیلاتلا - لوصفلا  یف  فاشکنا  روهظ و  لصف  یناعملا  هذه  هقیقح  کل  رهظیس  هیصخشلا و 

لصتملا رهوجلاب  اهدوجو  حصتسی  امم  تالاصتالا  تادادتمالا و  عیمج  نأ  یف  ( 3  ) لصف

هتاذ یف  الـصتم  هسفن و  یف  ادـتمم  سیل  امل  هیلاصتالا  هیمکلا  رادـقملا و  ضرعی  نأ  لیحی  اـهیلع  ساـنلا  رطف  یتلا  هتزیرغب  لـقعلا  نإ 
هتـسسگ رگا  هک  تسا  هتـسویپ  تاذ  دـح  رد  مسج  هیئالعلا  همکحلاب  فوصوملا  جمانـشناد  باتک  یف  سرفلا  هغلب  سیئرلا  لاق  اـمک 

فقوتی امم  هیناکم  وأ  هینامز  تناک  ءاوس  داعبألاف  يدوبن  داعبا  لباق  يدوب 
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دح یف  ناک  ول  ذإ  هیرادـقم  اتاذ  هتاذ  نکی  مل  ثیح  یطاسبنالا  ددـجتلا  يدادـتمالا و  نیعتلا  نع  ادرجم  هسفنب  لصتم  یلع  اـهدوجو 
نأ مزلی  لوألا  یلعف  مأ ال  لاصفنالا  نم  اهلاح  یلع  هیقاب  نوکی  نأ  امإ  هل  لصتملا  رادقملا  ضورع  دـعب  تناکل  هلـضافتم  ارومأ  هسفن 
یف هکرتـشم  ریغ  دوجولا  هنیاـبتم  ارومأ  ضورعملا  ناـک  اذإـف  ضراـعلا  ددـعت  بجوی  ضورعملا  ددـعت  ذإ  الـصفنم  لـصتملا  نوـکی 

.ضرفلا قرخ  وه  الصتم و  ارادقم  نکی  ملف  کلذک  ضراعلا  ناک  هکرتشملا  دودحلا 

دنع نهذلا  یف  اهل  تضرع  امنإ  لب  هددعتملا  اهتاوذ  ثیح  نم  جراخلا  یف  اهل  هضراع  تسیلف  هرئاظن  رکـسعلل و  هضراعلا  هئیهلا  امأ  و 
هطـساوب وأ  یمیلعتلا  مسجلاک  هطـساو  الب  امإ  لصتملا  رهوجلل  هضراـع  هراـقلا  ریداـقملا  نأ  تبثف  ادـحاو - ارمأ  اـهایإ  لـقعلا  راـبتعا 

هب ردقتی  نامزلاب و  ممکتی  نأل  هحلاص  یفاسملا  اهلاصتا  بسحب  هفاسملا و  ههج  نم  هلـصتملا  هکرحلا  اذک  طخلا و  هدعب  حطـسلاک و 
.تاذلاب لصتملا  رهوجلاب  اهقلعتب  اهدوجو  حلصنی  امم  هلصتملا - تایمکلا  هلمج  نإف 

نأل یلاصتالا  رهوجلا  لاصفناب  الإ  اهدوجو  حصتـسی  ال  دارفألا - قفتم  عونل  هضراعلا  هرثکلا  هلـصفنملا و  هیمکلاـف  قحلا  تلأـس  نإ  و 
امزال وأ  هل - ایتاذ  ارمأ  ناک  ول  رثکتلل  بجوملا  نأل  کلذ  هیلاصتالا و  هدـحولا  هل  ضرعی  امل  ـالإ  ضرعی - ـال  ینادـحولا  عونلا  رثکت 

.فلخ اذه  ریثک  دجوی  مل  دحاو  دجوی  مل  ثیحف  دحاو - درف  هنم  ققحتی  ملف  هریثک  ادارفأ  هنم  درف  لک  ناکل  هیعونلا  هتعیبطل 

نأ دـب  الف  هفالخ  ضورفملا  صخـش و  یف  الإ  دـجوی  نأ ال  هعون  قح  نم  ناکل  الإ  همزال و  هدـحولا  همزال و ال  هرثکلا  نکی  مل  اذإف 
.لاصفنالا لاصتالل و  هدوجو  یف  احلاص  عونلا  اذه  لثم  نوکی 

بیرق نع  کل  رهظیـس  یلاصتالا و  رهوجلا  ثیح  نم  یعیبطلا  مسجلا  هقیقح  نع  اجراخ  سیل  لاـصتالل  ححـصملا  نأ  تملع  دـق  و 
.لصفلا لوبقل  هایإ  هدادعإ  يروصلا و  ءزجلا  هیلخدمب  مسجلا  نم  رخآ  ءزج  لاصفنالل  لباقلا  نأ 
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اظوفحم كدنع  اذه  نکیلف  يرهوجلا  لاصتالاب  الإ  حصتسی  امم ال  اهعاونأ  اهسانجأ و  عیمجب  تایمکلا  نأ  انرکذ  امم  ملعف 

هعبرأ یه  هیرادقملا و  ءازجألا  یلإ  میسقتلا  ءاحنأ  یف  ( 4  ) لصف

.جراخلا یف  لعفلاب  هرثک  بجوت  هیجراخ  هیکاکفنا  اهدحأ 

ناکمإ عم  لعفلاب  ددـعلا  هیهانتم  تاـیئزج  ـالإ  مهولا  یف  لـعفلا  یلإ  اـهیف  جرخی  ـال  مهولا و  یف  هرثک  بجوت  هیئزج  هیمهو  اـهیناث  و 
.هیاهن یلإ  يرخأ ال  داحآ 

تایئزج كاردإ  یف  یلامجإلا  طیسبلا  لقعلا  نأش  وه  ام  یلع  هلمجم  ضارفنالا  هنکمملا  ءازجألا  عیمجب  طیحت  هیـضرف  هیلقع  اهثلاث  و 
.هیلقعلا هیهاملا 

قارتفالا هفـص  مهولا  عازتنا  أشنم  یناثلا  یجراخلا و  قارتفالا  أدـبم  لوألاف  نیراق  ریغ  وأ  نیراق  نیـضرع  فالتخا  بسحب  ام  اهعبار  و 
یمیلعتلا اهرادـقم  هجرد  یف  هیلاصتالا  هروصلا  یلع  درت  امنإ  مسجلا  أرط  اذإ  اهماسقأب  همـسقلا  عقاولا و  یف  فوصوملا  لاـح  بسحب 

نإ هقیقحلاب و  اهـضراوع  نم  یهف  فرعتـس  امک  اهعم  ظفحنت  اهلبقت و  یتلا  یه  هداملا و  نم  ؤیهت  یلإ  جاتحی  امم  هیکاکفنالا  نأ  ـالإ 
.هیلاصتا هروصل  ضراع  یمیلعت  رادقم  كاکفنالا  اهلوبقل  ییهملا ء  ناک 

.هداملل صاخ  دادعتسا  ریغ  نم  تایمیلعت  یه  امب  تایمیلعتلا  ضراوع  نم  یهف  هیمهولا  امأ  و 

.نیلوألا نم  لوألا  ینعملاب  الاصتا  هلصتم  یه  امب  اهضراوع  نم  اضیأ  یهف  هیلقعلا  امأ  و 

نم برـضب  يرادـقملا  ءزجلا  یلع  هیلإ و  لـحنی  اـم  یلع  یـشلا ء و  هنم  بکرتـی  اـم  یلع  عـقی  ءزجلا  مسا  نأ  ملعی  نأ  بـجی  اـمم  و 
زوجتلا هحماسملا و  لیبس  یلع  وأ  كارتشالا 
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ناک ول  هنأ  ضرفی  ردقی و  نأب  ههباشملاب  لب  هقیقحلاب - اهیلإ ال  لالحنالا  لاصفنالا و  بسحب  لصتملل  ءازجأ  هیرادـقملا  ءازجألا  نإف 
هامـسملا رومألا  هذـه  هیئزجلاب  اهقیلأ  ءایـشألا و  هبـشأ  ناکل  هتیهامب  هعـضو ال  هصخـش و  بسحب  يأ  ءازجأ  لصتم  وه  اـمب  لـصتملل 

هتدـحو بسحب  اهنم  لک  هیئزج  لب  هقیقحلل - هقیقحلاب  ءازجأ  تسیلف  لکلا  وه  ام  دوجو  نع  اهدوجو  ترخأـت  اـمل  اـهنأل  ءازجـألاب -
دـحلا و یف  لکلل  هقفاوم  هقفاوتم و  نوکت  اذـهل  هیلاصتالا و  تادـحولا  نم  لصاح  ددـع  یلإ  سایقلاب  یه  امنإ  هیـصخشلا  هیلاصتالا 

سیطارقمیذ هیلإ  بهذ  ام  عافدنا  یف  کعفنی  یک  هب  ظفتحاف  مسجلا  ملعلا و  مسالا و 

هیمسجلا هروصلا  دوجو  وحن  هب  فشکنیل  ینادحولا  لصتملا  تابثإ  یف  ( 5  ) لصف

یلکلا ملعلا  وه  امنإ  اهدوجو  وحن  تابثإ  تایهاملا و  ققحتل  لفکتملا  نأ  ملعا 

هینامـسجلا يوقلا  نود  هلاعفلا - لوقعلا  نم  الإ  روصتی  هیعادـبإلا ال  قئاقحلا  داـجیإ  نأ  اـمک   (1) یعیبطلا ملعلا  یلوألا ال  هفـسلفلا  و 
.هتقیقح مولعملل و  هروص  ملعلا  ذإ  تالاحتسالا  تاریغتلا و  ملاع  یف  هعقاولا  هلعفنملا 

همـسا لج  يرابلا  الإ  سیل  هیاغلا  اذـک  ءایـشألا و  عیمجل  لعافلا  نأ  ملعل  هتریـصب  رـصب  تدـح  ناسنإلا و  هفرعم  تدتـشا  اذإ  لوقأ  و 
نم همسا و  زع  هللااب  ملعلا  هدوجو  تابثإب  لفکتی  الإ و  بولطم  نم  امف  اهیلإ  ذفانلا  هرون  هیارس  ءایشألا و  یف  هریثأت  هوق  بسحب 

هیتاذـلا ضراوعلا  نم  اهدوجو  وحن  تایهاملا و ال  تسیل  ریغتی و  هنإ  ثیح  نم  مسجلا  لاوحأ  نع  ثحبی  امنإ  یعیبطلا  ملعلا  نـأل  - 1
نوکیف یلعألا  ملعلا  یف  اـهنع  ثحبی  نأ  بجیف  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  ضراوع  نم  اـهنإ  لـب  هروکذـملا  هیثیحلا  نم  مسجلل 

هللا همحر  لیعامسإ  معألا ، ینعملاب  یهلإلا  ملعلا  وه  تابثإلا  قیقحتلا و  اذهل  لفکتملا 
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نم یئزج  وأ  یلک  یـش ء  يأـب  هملع  نوکیف  هیئزجلا  هیلکلا و  ءایـشألا  عیمج  هفرعم  یلاـعت  هتفرعمب  هل  لـصحی  هتفرعم  قـح  هللا  فرع 
نأ یلإ  اذـکه  اهـضراوع و  ضراوع  اهـضراوع و  اهعباوت و  دوجولا و  هقیقح  یف  رظنلا  نم  تلـصح  همولع  نأل  یهلـإلا  ملعلا  لـئاسم 

.تایصخشلا یلإ  یهتنی 

نع هرصاق  تناک  امل  هیناسنإلا  لوقعلا  نأ  الإ  یلوألا  هفسلفلا  یهلإلا و  ملعلاب  یمـسملا  یلکلا  هجولا  یلع  تایئزجلاب  ملعلا  وه  اذه  و 
الف دـعبلا  هیواه  یف  لوألا  قحلا  نع  هیناثلا  لفـسلا  يوه  یف  هلزانلا  تاـیئزجلا  نع  هدـیعبلا  هیلعتـسملا  هیـصاقلا - بابـسألاب  هطاـحإلا 

اوذخأ مولعلا و  تحت  مولعلا  اوعضو  مرج  الف  بابسألا  ببسم  نع  الضف  هیلاعلا  بابسألا  نع  هریغتملا  تایئزجلا  مالعتـسا  مهل  نکمی 
ءایـشألاب مهمولع  أدـبم  قحلا  اولعجف  ءافرعلا  ءایلوألا و  امأ  نأش و  نم  نأـش  مهلغـشف  یلعـألا  ملعلا  لـئاسم  نم  لفـسألا  ملعلا  يداـبم 

- ءایشألا کلت  دوجو  أدبم  هنأ  امک  هیهلإلا  هیضایرلا و  هیعیبطلا و 

هلبق هللا  تیأر  دق  الإ و  ائیش  تیأر  ام  نینمؤملا ص : ریمأ  نع  يور  دق  و 

.ٌدیِهَش ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  هراشإلا َأ َو  هیلإ  و 

هروص هیاغ و  لعاف و  هعبرأ  یه  اهللع و  اهبابـسأ و  ههج  نم  الإ  اهب  ینیقیلا  ملعلا  لصحی  (1) ال  بابسألا يوذ  ءایشألا  نإف  هلمجلاب  و 
.هدام و 

.بابسألا هذه  عیمج  هل  ام  ءایشألا  نمف 

ملعلا وه  بابـسألا  عیمج  هل  امب  صخی  ام  تاـقرافملا و  مولع  یمـسی  هلثمب  هصتخملا  مولعلا  نیلوـألا و  ـالإ  اـهل  نوکی  ـال  اـم  اـهنم  و 
هروصلا هداملا و  تابثإ  قلطملا و  مسجلا  دوجو  وحن  نع  ثحبلاف  یضایرلا  وهف  الإ  اصوصخم و  ارمأ  تناک  اذإ  یعیبطلا 

هتفرعمب الإ  ءایشألا  نم  یش ء  فرعی  الف  یلاعت  هللا  وه  ءایشألا  عیمج  ببس  ناک  امل  اهبابـسأب و  الإ  فرعی  بابـسألا ال  تاوذ  نأل  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  اهدوجو ، یلع  مدقم  هدوجو  نأ  امک  ءایشألا  هفرعم  یلع  همدقم  هتفرعم  نوکیف 
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.هروص ءایشألا و ال  هذه  لثمل  هدام  یه  ثیح  نم  هدام  ذإ ال  یهلإلا  ملعلا  همذ  یلع  امهمزالت  امهصخشت و  و 

دوجو عانتما  نع  ثحبلاف  هیعضولا  تامـسقنملا  ریغ  نم  هفلأت  عانتمال  اقواسم  هیاهن  الب  تاماسقنالل  هلوبق  مسجلا و  لاصتا  ناک  امل  و 
.هیئدبملا لیبس  یلع  تایعیبطلا  لئاوأ  یف  ءزجلا  هلأسم  رکذف  تایعیبطلاب  ملعلا ال  اذهب  قیلی  امنإ  درفلا  رهوجلا 

هلأسم نوکی  ادحاو  ائیش  نإف  هلـصتملا  هلاعفأ  هاوق و  هتاکرح و  ههج  نم  هیعیبطلا  تانایبلاب  مسجلا  لاصتا  یلع  هب  لدتـسی  ام  الإ  مهللا 
.کلفلا هرادتسا  ثحبک  نیتفلتخم - نیتهج  نم  نیفلتخم  نیملعل 

هعیبطلا ضرعی  ام  ههج  نم  یعیبطلا  نایبلا  یمللا و  ناهربلاب  یعیبطلا  یف  یمیلعتلا و  ناـیبلا  ینـإلا و  ناـهربلاب  یـضایرلا  یف  تبث  هنإـف 
ماکحأل و اعوضوم  هدوجو  لعجی  مث  هصوصخملا  هیدابم  نم  هدوجو  وحن  تبثی  دـق  دـحاو  یـش ء  اذـک  راـثآلا و  هباـشت  نم  هطیـسبلا 

هدوجو تابثإل  حـضاو  وحنب  یـشلا ء  کلذ  هقیقح  فاشکنال  لئاسو  ماکحألا  نم  اهمزلی  امب  لاوحألا  کلت  ریـصی  مث  هصاخ  لاوحأ 
.ههجلا ریاغت  دنع  اریثک  عقی  امم  اذه  يرخأ و  هرات 

یلإ هجو  قوف و  یلإ  هجو  هل  نوکی  نأ  دـب  الف  ام  هجوب  زیحب  صـصخت  هراشإ و  عضو و  هل  ناک  اذإ  رهوجلا  نإ  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
نم نیتلباقتم  نیتهج  لک  یلإ  ناهجو  هل  اذـکه  کلذـک و  مسقنیف  برغلا  قرـشلا و  یلإ  ناهجو  هل  اذـک  امهو و  ول  مسقنیف و  هلباقم 

.القع وأ  امهو  وأ  انیع  ملاعلا  بناوج  نم  بناج  لکل  هتاذاحم  بسحب  هؤازجأ  رثکتیف  ملاعلل  هلباقتملا  تاهجلا 

هیاغ هتاذ و  هرهوج و  یف  رثکت  باجیتسا  الب  هجراخ  رومأ  یلإ  بسن  تایذاحم و  مسقنم  ریغ  دـحاو  رمـأل  نوکی  نأ  زوجی  تلق  نإـف 
.اقلطم تاذلا  ددعت  مزلتسی  ضراوعلا ال  ددعت  هضراوع و  هتایاهن و  هفارطأ و  ددعتی  نأ  رمألا 

هجوب اهب  فصوی  امیف  ددعت  ریغ  نم  هفلتخملا  بسنلا  تایذاحملا و  ققحت  امأ  تلق 
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.هنالطبب لقاعلا  ههیدب  مزجی  لقعلا و  هعیرش  یف  مرحی  امم  اذهف  الصأ  هوجولا  نم 

هئازجأ نم  لک  ناکل  لعفلاب  ماسقنا  هل  ناک  اذإ  اـهنیعب  هفلتخم  رومأ  یلإ  تاـسامم  هل  يذـلا  یـشلا ء  نأ  هیلع  هیبنتلا  بجوی  يذـلا  و 
یقالملا ءزجلا  نیع  اذـهل  یقالملا  ءزجلا  نوکی  نأ  لیحتـسی  ثیحب  هریغ  نود  هفلتخملا  رومألا  کلت  نم  دـحاو  رمأ  هاقالمب  اـصتخم 

.اعیمج هیلإ  بوسنملا  بوسنملا و  فلاخت  بجوی  امم  اهددعت  هیعضولا و  هبسنلا  فلاخت  نأ  کلذ  نم  ملع  دقف  کلذل 

ثیح نم  دحاولا  یـشلاف ء  امهو  ول  ریاغتلا و  یـضتقت  هتعیبط  نأل  اهتاذب  هرثکملا  هرثکتملا و  رومألا  نم  عضولا  ءامکحلا  دـع  اذـهل  و 
ءایشأ یلإ  هددعتم  وأ  هفلتخم  بسن  دحاو  وه  امب  هل  نوکی  نأ  زوجی  کلذک ال  هددعتم  عاضوأ  اذ  نوکی  نأ  نکمی  امک ال  دحاو  وه 

.هریثکلا بسنلا  هذه  توبث  ححصی  هتاذ  یف  ددعت  هرثک و  ضورع  ریغ  نم  هفلتخم  عاضوأ  تاوذ 

یف جراخلا و ال  یف  هینینثا ال  هرثک و  اهبسحب  هیلإ  قرطتی  نأ  ریغ  نم  عضو  يذ  دحاو  یـشل ء  فارطألا  تایاهنلا و  ددعت  زیوجت  امأ  و 
.قحلا نع  اداعب  دعبأ  لطابلا و  یف  الوزن  لغوأ  هفاخس و  دشأ  اذهف  مهولا 

هیوق اججح  هدرفلا - رهاوجلا  نع  اهبکرت  یفن  مسجلا و  لاصتا  باب  یف  ءامکحلل  نأ  ملعا 

.هددعتم قرط  بابلا  اذه  یف  مهل  يرهوجلا و  لصتملا  دوجول  هبجوم  هیرارطضا  اهوجو  و 

.ماسقنالا بجوی  هتایاهن  زیحتملا و  رهوجلا  تاهج  ددعت  نأ  یلع  ینتبی  ام  اهنمف 

.هیسدنهلا لاکشألا  یلع  ینتبی  ام  اهنم  و 

.تاتماسملا تاکرحلا و  یلع  ینتبی  ام  اهنم  و 

هرکلا و تابثإ  یلع  امهئانتبا  مدـعل  هنؤملا  اتفیفخ  ناتجح  بتکلا  یف  اهنم  روهـشملاف  لوألا  قیرطلا  امأ  لالظلا  یلع  ینتبی  اـم  اـهنم  و 
.امههابشأ نامزلا و  هکرحلا و  یلع  اهرئاظن و ال  ثلثملا و  هرئادلا و 
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ام ریغ  هنم  امهنم  لک  یقلی  ذإ  مسقنیف  نیفرطلا  نیب  هسامملا  نع  زجحی  ناک  نإـف  نیدرف  نیرهوج  نیب  درف  رهوج  ضرفی  لوـألا  یفف 
و ال ملاعلا - یف  باجح  قبی  ملف  طسو  لک  یف  مکحلا  اذـکه  همدـع و  طسولا و  دوجو  يوتـساف  ازجاح - نکی  مل  نإ  رخـآلا و  یقلی 

.لیحتسم لخادتلاف  مجح  ردقت و 

سیلف طقف  امهدحأ  لک  هلکب  وأ  يزجتیف  امهیلک  لک  هضعبب  وأ  هلکب  یقل  نإف  امهاقتلم  یلع  نینثا و  قوف  رهوج  ضرفی  هیناثلا  یف  و 
.اعیمج امسقنا  مسقناف و  ائیش  امهنم  لک  نم  هضعبب  وأ  هلکب  یقل  نإ  هیلع و  ضرف  دق  یقتلملا و  یلع 

.قیقدتلاب نیلغتشملا  نم  ضعب  هروص  امک  هرشع  یلإ  یقترت  تالامتحالا  و 

دحاولا زیح  یلع  نیءزجلا  زیح  دـیزی  ثیحب ال  هیلکلاـب - هیقـالی  نأ  اـمإف  ءزج  یلإ  ءزج  مضنا  اذإ  هنأ  قیرطلا  اذـه  یف  جـجحلا  نم  و 
وه نافرط و  هل  نوکیف  یش ء  نود  یـشل ء  لب  هیلکلاب  الوأ  مسج  لصحی  الف  رادقم  مجح و  ءازجألا  مامـضنا  نم  لصحی  نأ ال  مزلیف 

.رهاوجلا کلت  نم  بکرتلا  یفن  یف  نیتقباسلا  نم  هنؤم  فخأ  هجحلا  هذه  ماسقنالا و  ینعم 

.امهلبق الوأ  رکذ  امم  فخأ  الف  اقلطم  درفلا  رهوجلا  یفن  یف  امأ  و 

رصب عاعش  یف  تعقو  وأ  سمشلا  اهیلع  تقرـشأ  اذإف  قمعلا - نود  ضرعلا  لوطلا و  هل  يزجتی  ءازجأ ال  نم  هحفـص  ضرفن  انأ  اهنم  و 
.مسقنیف رخآلا  هجولا  ریغ  یئرملا  وأ  یضملا ء  اههجو  نوکی  یتح 

سدـیلقأ باتک  یف  لمأتملا  یلع  رهظی  امک  هریثک  قیرطلا  هذـه  هوجوف  راتوألا  ایاوزلا و  لاکـشألا و  یلع  ینتبملا  یناثلا  قیرطلا  امأ  و 
.يروصلا

مسجلا و لاصتا  یلع  هلادلا  هیـسدنهلا  نیناوقلا  یلع  هینتبملا  نیهاربلا  نم  احلاص  اطـسق  هیریثألا  هیادهلل  انحرـش  یف  انرکذ  دـق  نحن  و 
هیلإ عجریلف  اهیلع  عالطالا  دارأ  نم  هیاهن  الب  تاماسقنالل  هلوبق 
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لح هدقع و 

یلع فقوتملا  عالـضألا  يواستملا  ثلثملا  مسر  یلع  ینتبی  امم  سدیلقأ  هنیب  ام  یلع  لاکـشألا  هذـه  ناهرب  نإ  دـصاقملا  حراش  لاق 
لوح رادی  هیفرط و  دـحأ  تبثی  هانتم  میقتـسم  طخ  لیختی  نأ  هقیرط  نأل  ءزجلاب  نیلئاقلا  یلع  اهتابثإ  یلإ  لیبس  نکل ال  هرئادـلا  مسر 
هنطاب یف  كرحتملا و  فرطلا  هکرح  نم  لصاح  ریدتسم  طخ  هب  طیحم  حطس  لصحیف  لوألا  هعضوم  یلإ  دوعی  نأ  یلإ  تباثلا  هفرط 
طخلا کلذ  ردـقب  اهنم  لک  نوکل  هیواستم  طخلا  کلذ  یلإ  هطقنلا  کـلت  نم  هجراـخلا  طوطخلا  عیمج  تباـثلا و  فرطلا  یه  هطقن 

.طخلا کلذ  وأ  حطسلا  کلذ  الإ  هرئادلاب  ینعن  ریدأ و ال  يذلا 

امنإف ملـس  ول  هققحت و  نع  الـضف  ضورفملا  ناکمإ  دیفی  مهوت ال  ضحم  رکذ  ام  ذإ  ءزجلا  یتبثم  یلع  هجح  ضهنی  نایبلا ال  اذـه  و 
لاحملا و یلإ  اهیدأتل  فوصوملا  هجولا  یلع  هکرحلا  عنتمی  کـلذ  عم  وأ  يزجتت  ـال  ءازجأ  نم  حطـسلا - طـخلا و  نکی  مل  ول  حـصی 

.همالک یهتنا  هرکلا  تابثإ  سایقلا  اذه  یلع 

صن دـق  ضرتعملا و  هررق  امک  ریداـقملا  لاـصتا  یلع  فقوت  نإ  هکرحلا و  قیرطب  اـمهرئاظن  هرکلا و  هرئادـلا و  تاـبثإ  نأـب  لـحلا  و 
سیل هرئادـلا - تابثإ  قیرط  نأ  الإ  هیقیقح  هیفرع ال  هرئاد  الإ  سیل  راجرفلا  هلعف  اـم  ءاـمکحلا و  نم  اـضیأ  هریغ  اـضیأ و  هیلع  خیـشلا 

.روکذملا هجولا  یلع  هکرحلا  یف  ارصحنم 

هرکلا هاجنلا  ءافـشلا و  یف  تبثأ  هرـس  سدـق  سیئرلا  نإف  الوأ  ءزجلا  یفن  یلع  امهنم  یـش ء  فقوتی  نارخآ ال  ناقیرط  ءامکحلل  لـب 
الإ لاکـشألا - هلمج  نـم  سیل  هینامـسجلا  طـئاسبلا  یف  هاـضتقم  نوـک  ماـسجألا و  یف  هعیبـطلا  تاـبثإ  یلع  هاـنبم  یمل  قـیرطب  ـالوأ 
اهیف نوکی  نأ  هحطرفملا  هیمجلشلا و  هیضیبلا و  لاکشألا  نم  هل  هیواز  ام ال  نأش  نأل  صوصخلا  یلع  هیورکلا  لب  اههباشتل  هرادتسالا 

هرکلا تبثأ  اذإ  افالتخا و  بجوت  هطیسبلا ال  هعیبطلا  ضرعلا و  لوطلا و  یف  ردقت  فالتخا  زکرملا و  نع  دادتما  فالتخا 
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.هیقیقحلا هرکلا  یف  مهوتی  وأ  ثدحی  عطق  ببسب  هرئادلا  دوجو  تبثیف  قیرطلا  اذهب 

نم ضفخأ  هنم  عضوم  ناک  اسرضم و  اریدتسم  یئرملا  لکـشلا  ضرف  اذإ  هنإف  هرئادلا  دوجو  اضیأ  مهمزلی  ءزجلا  باحـصأ  لاق و  مث 
.لوطأ ناک  عضوم  یف  هیلع  يوتسا  طیحملا  یف  هطقن  یلع  اطسو و  ضرفت  هطقن  یلع  میقتسم  طخ  افرط  قبطأ  اذإ  یتح  عضوم 

نإف ءازجأ  وأ  ءزجب  هرـصق  ممتی  نأ  نکمأ  رـصقأ - ناک  طـیحملا  نم  ضفخنی  يذـلا  ءزجلا  یلع  يزکرملا و  ءزجلا  یلع  قبط  اذإ  مث 
اذه هجرفلا  یف  ربدیلف  هجرف  یقبی  لب  هب  لصتی  ناک ال  نإ  ءزج و  نم  لقأب  هنع  صقنی  وهف  هیلع  دیزی  لب  يوتسی  ءزجلا ال  هدایز  ناک 

.یهتنا مهبهذم  یلع  فلخ  اذه  هیاهن و  الب  ماسقنا  جرفلا  یفف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  جارفنالا  بهذ  اذإف  هنیعب  ربدتلا 

اهورکنأ ءزجلاب  نیلئاقلا  نیملکتملا  روهمج  ناک  نإ  و  ءزجلا - یفن  یلع  افوقوم  سیل  امهلاثمأ  هرکلا و  هرئادلا و  دوجو  نأ  ملع  دـقف 
هیقالتم ءازجألا  رهاوظ  نوکی  نأ  امإف  هیزجتملا  ریغلا  ءازجألا  نم  تناک  ول  اهنألف  هرئادـلا  امأ  اـهدوجو  یفن  یلإ  يدؤی  اـهدوجو  نإـف 

.ال وأ  اهنطاوبک 

ینعأ اهرهاظ  رعقملا  ینعأ  هرئادـلا  نطاب  هحاسملا  یف  يواـسیف  ـالوأ  مسقنیف  رهاوظلا  نم  رغـصأ  اـهنطاوب  نوکی  نأ  اـمإ  لوـألا  یلعف 
اذک اهب و  هطاحملا  اهب و  هطیحملا  نیترئادـلا  هاواسم  امهیواست  مازلتـسا  یلإ  رظناف  هنالطب  یف  افقوتم  تنک  نإف  لطاب  وه  بدـحملا و 

يرورـض و هنالطب  زکرملاب و  هطیحملا  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  هطاحملاب  هطاحملا  یـصقألا و  بدـحملا  غلبی  نأ  یلإ  هطیحملاـب  هطیحملا 
.قباطملا قباطملا و  نطابلا و  رهاظلا و  يواست  ریدقتلا  نأل  حضاو  موزللا 

جرفلا نم  امهنیب  ام  نأل  یقالملا و  ریغ  یقالملا  ریغ  نأل  ءزجلا  ماسقنا  مزلی  هیقالتم  ریغ  ءازجألا  رهاوظ  نوکی  نأ  وه  یناـثلا و  یلع  و 
.هبذکی سحلا  نطاوبلا و  فعض  رهاوظلا  نوکی  نأ  مزلی  هعسو  نإ  و  ماسقنالا - مزل  ءزج  اهنم  الک  عسی  مل  نإ 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


33 ص :

حـصی مل  هرکلا  وأ  هرئادـلاب  لوقلا  حـص  املک  هنأ  مظتنا  دـقف  هرئادـلا  مکح  نم  رکذ  ام  یلإ  هسیاـقملاب  فرعی  اـهمکحف  هرکلا  اـمأ  و 
.لطاب یلاتلا  نکل  امهب  لوقلا  حصی  مل  ءزجلاب  لوقلا  حص  املک  وأ  قح  مدقملا  نکل  ءزجلاب  لوقلا 

ضرغلا لوـألا  یفف  نسحأ  یه  یتلاـب   (1) هلداجملا امإ  همکحلا و  ناهربلا و  اـمإ  قئاـقحلا  تاـبثإ  قیرط  نأ  ملعاـف  کـلذ  ررقت  اذإـف 
یف سانلا  هحلصم  هنیدملا و  حالـصإ   (2) یناثلا یف  مأ ال و  هریغ  هقدـص  ءاوس  هسفن  لامک  وه  ام  نهربملل - الیـصحت  اـقلطم  اـهتابثإ 

.دئاقعلا یف  لطابلا  نع  مهتنایص  مهداشرإ و  قحلا و  یلإ  مهتیاده 

اولدتـسا فلخلا  سایق  قیرطب  ءزجلا  یفن  یلع  هجحلا  هماـقإ  اولواـح  اذإ  مهنأ  لـثم  هثحاـبملا  طئارـش  یف  اولمهأ  نیثحاـبلا  نم  ریثک  و 
.ماسقنالا مزلی  ءازجألا  نم  اهبکرت  هرئادلا و  دوجو  ریدقت  یلع  اولاق  نأب  هرئادلا  دوجوب  مهیلع 

دوجو رمألا  کـلذ  لاـحمب و  سیل  لیحتـسم  رمأ  ضرف  یلع  هتوبث  نکل  اندـنع  ـالاحم  ناـک  نإ  ماـسقنالا و  نأـب  هنع  اوبیجی  نأ  مهلف 
یف عئابطلا  تابثإ  یلع  هینتبم  هیفـسلف  لوصأب  هرئادـلا  هرکلا و  دوجو  یلع  ناـهربلا  میقأ  اذإ  اـمأف  ءزجلا - ماـسقنا  یلإ  اـهئادأل  هرئادـلا 

مهراکنإل مهقح  یف  اعفان  سیل  نکل  هسفن  یف  امامت  ناک  نإ  کلذـف و  هطیـسبلا  لباوقلاب  هریدتـسملا  لاکـشألل  اـهباجیإ  ماـسجألا و 
.مهمعز یلع  راتخملا  لعافلا  یفن  یلع  هینتبملا  لوصألا  کلت 

ناک امل  نکل  قئاقحلا  تابثإل  اقیرط  نوکی  الف  نظلا  الإ  دـیفی  تاروهـشملا ال  تاملـسملا و  یلع  اهئانتبال  هلداجملا  نأ  یفخی  ال  - 1
، ربدتف ینعملا  اذهب  قئاقحلا  تابثإل  اقیرط  لدجلا  ناک  اتباث  راص  ضراعملا و  نع  قحلا  ملـسی  همازلإب  قحلل و  دـناعملا  مصخلل  امزلم 

هللا همحر  لیعامسإ 
َیِه ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  یلاعت  هلوق  هنـسحلا  هظعوملا  هعفنملا  هذـه  یف  هکراشی  و  - 2

هللا همحر  لیعامسإ  نطفتف ، ُنَسْحَأ 
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تاطلاغملا هلمج  نم  نأ  همدقم  نازیملا  یف  تبث  دق  ذإ  قیرطلا - اذـهب  مهمازلإ  دـیرأ  اذإ  هثحابملا  یف  لالتخالا  نم  عون  اضیأ  اذـه  و 
.رمألا سفن  یف  هیناهرب  هحیحص  تناک  نإ  یلدجلا و  سایقلا  یف  مصخلا  اهملسی  همدقم ال  ذخأ  لالدتسالا - یف  إطخلل  هعقوملا 

عبرملا و ریغ  لاکـشأ  یلع  ینتبی  امم  يزجتی  يذـلا ال  ءزجلا  لاـطبإ  یلع  ساـنلا  ضعبل  تعقو  یتلا  تالالدتـسالا  لـیبقلا  اذـه  نم  و 
- مسجلا لاصتال  نیرکنملا  نیملکتملا  نإـف  درفلا  رهوجلا  دوجوب  لـئاقلا  هرکنی  اـمم  نیقاـسلا - يواـستملا  هیوازلا  مئاـقلا   (1) ثلثملا

لیلد لکف  رطقلا  کلذ  امهرتوی  نیذـللا  نیعلـضلا - نم  عبرملا  رطق  نم  لصحی  وه  يذـلا  ثلثملا  عبرملا و  الإ  لاکـشألا  نم  نولیحی 
.ایلدج ایناهرب و ال  نوکی  لاکشألا ال  نم  نیلکشلا  نیذه  ریغ  یلع  ینتبی 

ناک نإ  لیلدلا و  نم  مزاللا  نإ  لوقی  نأب  روکذملا  ریدـقتلا  یلع  فلخلا  لاحملا و  موزل  عنمی  نأ  لئاقل  هنألف  ایناهرب  هنوک  مدـع  امأ 
امزلتـسم نوکی  نأ  زوجیف  الیحتـسم  ارمأ  ریدقتلا  کلذ  نوکل  ملـسم  ریغ  روکذملا  ریدـقتلا  یلع  هتیلاحم  نأ  الإ  عقاولا  یف  الاحم  ارمأ 

.هضرف دنع  رخآ  لیحتسمل 

یتلا هوجولا  ضعبک  هیفسلف  يرخأ  لوصأ  یلع  امإ  لاصتالا و  لصأ  یلع  امإ  هئانتبال  هدعاسی  مصخلا ال  نألف  ایلدج  هنوک  مدع  امأ  و 
لک ءازجأ  نم  لقأ  هتدعاق  ءازجأ  ددع  يذـلا  نیقاسلا  يواستم  ثلثم  ضرف  نم  ءزجلا  یفن  یف  هل - هلاسر  یف  يرفخلا  همالعلا  اهرکذ 

عطاقتلا هطقن  نم  نیذخآلا  اهیلإ  نییهتنملا  جوربلا  هقطنم  لدعملا و  یترئاد  نم  نیعبرلا  عم  کلفلا  یف  یلکلا  لیملا  سوقک  هیقاس  نم 
جارفنالا نأ  یفیرخلا و  وأ  یعیبرلا 

نوکی هلاحم  الف  ءازجأ  هسمخ  نم  هیقاس  نم  لک  نوکی  اثلثم  انـضرف  اذإ  اـنإف  رذـجلا  یفن  مزلتـسی  روکذـملا  ثلثملا  دوجو  لوقأ  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، ءزجلا  ماسقنا  مزلتسی  وه  سورعلا و  لکشب  ءزج  نیسمخ  رذج  همئاقلا  رتو  وه  يذلا  رخآلا  قاسلا 
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هرکذ يذلا  لیلدلا  یف  امک  مسقنی و  امیف ال  ماسقنالا  مزلیف  رغصأ  ریـصی  هدعب  دحاو و  ءزج  ردقب  ریـصی  نأ  یلإ  رغاصتی  نیقاسلا  نیب 
.يزجتی ءازجأ ال  هثالث  رادقم  كالفألا  کلف  رطق  نوکی  نأ  مزل  ءزجلا  نم  مسجلا  بکرت  ول  هنأ  نم  قاحسإ  نب  نینح 

دحأ دودـحملل و  ارطق  یناطـسولا  نوکی  دارفإ و  رهاوج  نم  اـبکرم  اـهنم  لـک  نوکی  هساـمتم  طوطخ  ثـالث  ضرفن  نأ  موزللا  ناـیب 
.د رخآلا ج  طخ أ ب و  هیبناج 

نوکیف تالـصتم  طوطخ  هثالثب  رام  هنأ  عم  نیبناجلا  نم  طیحملاب  ایقالم  زکرملاـب  اراـم  ناـکل  طـخب أ د  یتطقن أ د  نیب  انلـصو  اذإـف 
.بولطملا وه  ءازجأ و  هثالث  نم  ابکرم 

ضرفلا یلع  هتلاحتـسا  نأ  الإ  رمألا  سفن  یف  اعنتمم  ناک  نإ  ءازجأ و  هثـالث  نم  اـبکرم  رطقلا  نوک  نإـف  هاـنرکذ  اـمم  ملعی  هداـسف  و 
عوقو نکمی  تامـسقنملا ال  ریغ  نم  هفلأتملا  هیرهوجلا  هروکذـملا  طوطخلا  سامت  ءزجلا و  تابثإ  لصأ  یلع  هنإـف  عونمم  روکذـملا 

.هیواستم رطقلا  عالضألا و  ءازجأ  تناک  اذإ  الإ  هیرهوجلا - طوطخلا  یلع  ارام  یحطس و  عبرمل  ارطق  اهنم  بکرم  يرهوج  طخ 

.هیواستم هقصالتملا  طوطخلا  نم  اهب - رورمملا  ددع  هقصالتملا و  راملا  طخلا  ءازجأ  انهاه  نوکی  نأ  بجی  اذک  و 

نویع یف  خیـشلا  مـالک  نم  ذوخأـم  هجوـلا  اذـه  لـصأ  نأ  هیادـهلا  حرـش  یلع  هقیلاـعت  ضعب  یف  رکذ  مـالعألا  ضعب  نأ  بجعلا  مث 
رطق نوکی  نأ  مزل  اهنم  مسجلا  بکرت  ول  هنأب  هدرفلا  رهاوجلا  نم  مسجلا  بکرت  نالطب  یلع  لدتـسا  ثیح  ءافـشلا  تایهلإ  همکحلا و 

.هعلضل ایواسم  لیطتسملا  عبرملا و 

.هریغ وأ  اذه  نع  الضف  الصأ  ءافشلا - تایهلإ  یف  رکذی  مل  ءزجلا  نالطب  هلأسم  نأ  عم  رخآ  اهجو  اهنم  لقن  مث 

احطس ضرف  هنأ  الإ  سیل  اهریغ  ءافشلا و  تایعیبطک  هبتک  هعجارمب  رهظی  ام  و 
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نیلئاـقلا مازلإ  یف  نسح  قیرط  وه  علـضلل و  رطقلا  هاواـسم  مزلی  ءازجأ  هعبرأ  نم  اـهنم  لـک  بکرت  هیرهوج  طوطخ  هعبرأ  نم  اـفلأتم 
.هیلع رابغ  ءزجلاب ال 

دحأ قوف  امهدحأ  نیءزج  هکرحب  اوجتحا  امکف  تانکـسلا - للختب  سیل  یتلا  اهتوافت  تاکرحلا و  یلع  ینتبملا  ثلاثلا  قیرطلا  امأ  و 
نایقتلیف ذخألا - ءوطبلا و  هعرـسلا و  یف  نیتیواستم  امهاتکرح  نوکی  رخآلا  هفرط  تحت  رخآلا  و  ءازجأ - هعبرأ  نم  فلؤم  طخ  یفرط 

یلع نایقتلی  امهنإف  ءازجأ  هثالث  نم  فلؤم  یفرط  قوف  امهالک  نیءزج  هکرحب  وأ  ثلاثلا  یناثلا و  یقتلم  وه  عطقم و  دـنع  هلاـحم  ـال 
.امهو عیمجلا  ماسقنا  بجوی  هجو 

هفاسملا نم  رادـقمب  یطبلا ء  فلخ  عیرـسلاک  اعم - هکرحلا  یف  نیذـخآ  امهنوک  دـنع  یطبلا ء  عیرـسلا  قوحل  مدـعب  اوجتحا  اـمک  و 
.امهنیب

دهاشملا ادبأ و  عیرـسلا  هقحلی  مل  رثکأ  وأ  هل  ایواسم  عطق  نإ  ماسقنالا و  مزل  هنم  لقأ  یطبلا ء  عطق  ولف  اءزج  عطق  اذإ  عیرـسلا  نأ  هنایب 
.فلخ اذه  هفالخ 

ءوضلا لظلا و  نیب  كرتشملا  دحلا  عم  لظلا  يذ  هطساوب  اتمس  سمـشلل  نأ  مولعملا  نم  نإ  مهلوقب  هتماسملا  ههج  نم  اوجتحا  امک  و 
یلع اهرادـمل  هیواسم  هرئاد  سمـشلا  هتماس  ام  ناکل  الإ  لقأ و  كرحت  ءزج  تکرحت  اذإف  سمـشلا - هکرح  نم  لـقأ  لـظلا  هکرح  و 

.ریغص مسج 

ثلثم هبـش  كانه  لصح  ضرألا  حطـس  یلع  مئاق  رادـج  یلع  ملـسلاک  امیقتـسم  اطخ  انعقو  اذإ  انأب  هسامملا  ههج  نم  اوجتحا  امک  و 
.الثم عرذأ  هسمخ  همئاقلاب  نیطیحملا  نیعلضلا  نم  دحاو  لک  انضرف  اهل و  ارتو  روکذملا  طخلا  ناک  هیوازلا  مئاق 

نأ یلإ  رادجلا  ههج  فالخ  یلع  هلفـسأ  نم  رتولا  ملـسلا و  انررج  اذإف  سورعلا  لکـش  هوقل  نیـسمخ  رذـج  ملـسلا  نوکی  هلاحم  الف 
ناک ول  ذإ  عارذ - نم  لقأ  هلفـسأ  نم  هنم  رجنی  ام  نوکی  نأ  بجو  عارذ  رادقم  رادـجلا  یلع  قبطنملا  علـضلا  فرط  نع  هالعأ  طحنی 

عبرم ریصیف  هتس  یناثلا  علضلا  هعبرأ و  علضلا  کلذ  راص  اعرذ 
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.عارذ نم  لقأ  رجنی  هنأ  تبثف  لاحم  کلذ  نیسمخ و  رذج  هیلع  قبطنی  ام  ملسلا و  نوک  عم  نیسمخ  نینثا و  نیعلضلا 

کلذ ءزج و  نم  لـقأ  هلفـسأ  نم  رجنی  نأ  بجو  ءزج  هـالعأ  نم  رتولا  رجنا  اذإـف  يزجتت  ـال  ءازجأ  عرذـألا  لدـب  تضرف  اذإ  تنأ  و 
.ماسقنالا بجوی 

عقی نأ  دب و  یقرشلا ال  قفألا  یف  سمـشلا  نوک  دنعف  ضرألا  یف  هبـشخ  انزرغ  اذإ  مهلوقکف  لالظلا  یلع  ینتبملا  عبارلا  قیرطلا  امأ  و 
.لظ اهل 

نأ دـب  ادـحاو ال  اءزج  سمـشلا  تکرحت  ام  دـنعف  لاوزلا  تقو  سمـشلا  غلبی  نأ  یلإ  صقانتی  لازی  لـظلا ال  کـلذ  نأ  کـش  ـال  مث 
مزلیف لـقأ  وأ  لاـحم  هنإ  کـلفلا و  عبرل  اـیواسم  لـظلا  لوط  نوکی  نأ  مزلیف  ادـحاو - اءزج  نوکی  نأ  اـمإف  یـش ء  لـظلا  نم  صقتنی 

ماسقنالا

- تاحازإ ماهوأ و 

مسجلا لاصتا  یلع  لدتسا  نم  سانلا  نم 

نایبلا یلإ  هرقتفم  ریغ  توبثلا  نیب  نوکی  هلقعت و  لبق  اهلقعت  نوکیف  اهب  اموقتم  ناکل  يزجتت  ءازجأ ال  نم  ابکرم  ناـک  ول  مسجلا  نأـب 
.مدقملا نالطب  یلع  لدی  اهرسأب  یلاوتلا  نالطب  ءالقعلا و  نم  ریثک  اهرکنی  و ال 

نإف يرخألل  امهدـحأ  تافـص  ءازجأ  هیجراخلا و  ءازجـألا  هلومحملا و  ءازجـألا  نیب  طـلخلا  نم  تأـشن  هطلاـغم  هذـه  نأ  باوجلا  و 
.عونمم وه  هنکلاب و  هلقعتم  هیهاملا  نوک  طرتشی  کلذ  عم  لوصفلا و  سانجألاک و  هیلقعلا  ءازجألا  یف  یه  امنإ  هروکذملا  تافصلا 

اهتقیقحب هیهاملا  روصتی  مل  اذإ  یلقعلا  اذـک  و  ءامکحلا - دـنع  هروصلا  یلویهلاـک و  ناـیبلا  یلإ  رقتفی  اـمبرف  یجراـخلا  ءزجلا  اـمأ  و 
.رهاوجلا نم  اهریغل  و  اهل - اهتیسنجب  لوقی  نم  دنع  سفنلا  هیرهوجک 

هرورض ایهانتم  ناکل  ءزجلا  دجو  ول  هنأ  معز  نم  مهنم  و 

هنألف هرکلا  امأ  رهاظف و  علضملا  امأ  ماسقنالا  مزلتسی  امهنم  لک  رثکأ و  وأ  دحاو  دح  امإ  هب  طیحملا  نأل  اعلضم  وأ  هرک  الکشم  ناکف 
لک نوکی  تارکلا  نیب  جرف  للخت  نم  ضعب  یلإ  اهضعب  مض  دنع  دب  ال 
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.هرکلا نم  لقأ  هجرف 

فیکف اطخ  ناکل  الإ  ههج و  یف  الصأ  دادتما  هل  سیل  ءزجلا  قیمعلا و  ضیرعلا  لیوطلا  رادقملا  ضراوع  نم  لکشتلا  نأب  باوجلا  و 
.ءازجألا نود  ماسجألا  یف  کلذف  ملس  ول  امسج و  ناکل  الإ  تاهجلا و  یف 

ام تقو  یف  هیلثم  ریصی  مسج  لک  لظ  نأ  لیخت  نم  مهنم  و 

مـسجلا کـلذ  لـظ  فصن  وه  فصن  هل  اعفـش  نوکی  رتو  ءازجأ  هلوط  يذـلا  مسجلا  لـظف  هفـصن  لـظ  هلظ  فـصن  نوـکی  ذـئنیح  و 
.ءزجلا مسقنی  مسجلا و  فصتنیف 

ءازجأ ههج  نم  عقو  امنإ  هولتمک  ریخألا  اذـه  یف  هابتـشالاف  فصن  هل  اـمیف  کـلذ  اـمنإ  (1) و  روکذـملا مکحلا  هیلک  عنمب  باوجلا  و 
مسقنملا ریغلا  هئزج  یلع  یشلا ء(2)  هفص 

یلزتعملا ماظنلا  بهذم  لاطبإب  صتخی  ام  رکذ  یف  ( 6  ) لصف

وه ذـخأیف  لعفلا  هوقلا و  نیب  نوقرفی  ـال  هلزتعملا  نم  هریغ  هنأ و  ـالإ  هیاـهن  ریغب  تاـماسقنا  مسجلا  لوبق  یف  ءاـمکحلا  قفاو  هنأ  ملعا 
.رعشی ثیح ال  نم  هنع  بره  امیف  عقو  دقف  مسقنی  ام ال  یلإ  ءاهتنالا  هیلع  مزلی  انهاه  نمف  لعفلاب  هلصاح  ماسقألا  کلت 

یش ء لکل  نوکی  نأ  یضتقی  روکذملا  مکحلا  نأ  وه  عنملل  دنـسلا  هفـصن و  لظ  یـش ء  لک  لظ  فصن  نأ  وه  روکذملا  مکحلا  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، ءزجلا  ماسقنا  هب  تبثی  فیکف  ءزجلا  ماسقنا  عرف  مکحلا  اذهف  ءزجلا  ماسقنا  یضتقی  اذه  فصن و  لظ  يذ 

سانلا نم  هرـشعلا  یف  امک  ءازجألا - تافـص  اهنیعب  هتافـصف  ءازجألا  تادحو  يوس  تادحو  ءازجأ  يأ  یـش ء  نکی  مل  اذإ  لوقأ  - 2
اذه نم  يزجتی  یتلا ال  ءازجألا  نم  مسجلا  بکرت  نإف  لالدتسالا  هوق  رهظی  اذه  یلعف  اهداحآ  تافص  اهنیعب  هرشعلا  تافص  نإف  الثم 

هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، رثأ  هل  لاصتالا  اذه  نأب  لاقی  نأ  الإ  عقاولا  بسحب  سحلا ال  بسحب  اهنیب  لاصتالا  نأل  لیبقلا 
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دحاولا الإ و  هرثک  ذإ ال  رخآ  مسج  نمـض  یف  ول  هیهانتم و  ءازجأ  نم  فلؤملا  دوجوب  ضقنلاب  الوأ  هبهذم  لاطبإ  یلع  لدتـسی  دق  و 
.عضولا یف  هنئابتم  هیرادقم  ءازجأ  اهنأل  مجح  اهنم  لصحیف  بکری  نأ  نکمأ  هیهانتم  داحآ  اهنم  ذخأ  اذإف  دوجوم  اهیف 

همجح هبسن  ماسجألا و  رئاس  ءازجأ  یلإ  مسجلا  کلذ  ءازجأ  هبسنب  ماسجألا  عیمج  یف  ءازجألا  یهانتب  مکحلا  میمعت  یلع  لدتـسی  مث 
امل ءازجألا و  یلإ  ءازجـألا  هبـسنک  مجحلا  یلإ  مجحلا  هبـسنف  مجحلا  دادزی  ءازجـألا  داـیدزا  بسحب  ذإ  بولطملا  مزلیل  اـهمجح  یلإ 

یهانتملا یلإ  یهانتملا  هبـسن  نوکی  نأ  مزل  هیهانتم - مسج  لک  ءازجأ  نکی  مل  ولف  یجیـس ء  امک  هیهانتم  داـعبألا  ماـجحألا و  تناـک 
.یهانتملا ریغ  یلإ  یهانتملا  هبسنک 

ببـسب مجحلا  یف  داـیدزالا  نأ  عم  نیفلتخم  نیتبـسنلا  نوک  زیوجت  روکذـملا و  ریدـقتلا  یلع  نیتبـسنلا  قـفاوت  عـنمب  هیلع  ضرتـعا  و 
یلع تسیل  امهنیب  هبسنلا  نأ  عم  رتولا  یلع  رتولا  دایدزا  بسحب  ثلثملا  یف  هیوازلا  یلع  هیوازلا  دایدزا  نأب  ادنتـسم  ددعلا  یف  دایدزالا 
یلإ اهرتو  هبـسن  تسیل  و  فصنلاب - همئاقلا  یلإ  هیوازلا  مئاقلا  نیقاسلا  يواستملا  ثلثملا  یف  هداحلا  هیوازلا  هبـسن  نإـف  دـحاو - جـهن 

دادعألا نود  ریداقملا  یف  دجوت  یتلا  ممصلا  بسنلا  نم  نیمسجلا  هبـسن  نوکی  نأ  زوجی  لب  يرامحلا  لکـشلاب  کلذک  همئاقلا  رتو 
.اعطق هیددع  اهتبسن  نأل  دادعألا  یف  هلثم  دجوی  الف 

نوکیف دحاولا  ءزجلا  وه  كرتشم  داع  اهل  دـجو  دـقف  يزجتت - یتلا ال  ءازجألا  نم  نیبکرم  هدـنع  نامـسجلا  ناک  امل  هنأب  اذـه  در  و 
فالخب دـحاولا - یلإ  دادـعألا  ءاهتنا  بوجوب  یه  امنإ  ریداقملا  دادـعألا و  نیب  هقرفتلا  نإف  هیمـص  نوکی  الف  هیددـع  اـمهنیب  هبـسنلا 

رخآلا یف  هیعـضو و  امهدـحأ  یف  تادـحولا  نأب  الإ  قرف  قبی  مل  تادـحولا  نم  اهفلأت  یف  دادـعألاک  ریداقملا  تناـک  اذإـف  ریداـقملا 
.هیلقع

نیطخلا مظاعت  داـیدزا  عم  لـب  جارفنـالا  یف  هیوازلا  داـیدزا  درجم  هبجوی  اـمم  سیل  رتولا  داـیدزا  نأـب  ـالوأ  رکذ  اـمع  باوجلا  اـمأ  و 
اثحب ناک  نإ  اذه و  هروکذملا و  هبسنلا  یلع  رتولا  دایدزا  نوکی  نیرمألا  کنیذ  دنع  و  اهدایدزا - هبسن  یلع  اهب  نیطیحملا 
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.ریوصتلا اذه  داسف  یلع  هیبنتلا  ضرغلا  نأ  الإ  دنسلا  یلع 

فـصنلاک هفاسملا  نم  مسق  لک  عطق  نأل  کلذ  نیعم و  نامز  یف  هنیعم  هفاـسم  عطق  مدـع  داـسفلا  نم  هبهذـمب  اـضیأ  صتخی  اـمم  و 
عطقف لاـحم  هیهاـنتم  ریغ  هبترتم  رومأ  یلع  فوقوملا  هبترتـم و  رومأ  یه  و  هیاـهنلا - ریغ  یلإ  همـسق  مسق  همـسق و  عطق  یلع  فوقوم 

.هبهذم یلع  الاحم  نوکی  هفاسملا 

هنم و لقأ  وأ  ایواسم  نوکی  لقأ  ـالف  روفطملا  نم  رثکأ  نکی  مل  نإ  عوطقملا  نـأل  هعفنی  مل  هتعانـش  عم  یه  هرفطلا و  بکترا  اذـهل  و 
ربتعا و  الـصأ - اهکرت  هفاسملا ال  عطق  الإ  تسیل  هکرحلا  نم  دـهاشملا  اـهمکح و  ماـسقنالا  یف  همکح  ناـک  لـق  نإ  هفاـسملا و  ءزج 

.ادوسم اسوملم و  اهلک  دجی  فیک  داوسلاب  ءاضیب  یلع  ملقلا  دمب  ءاسمل و  هحفص  یلع  سماللا  وضعلا  رارمإب 

دوسألاب ـال  سوململاـب و  ساـسحإلا  عقی  ـال  نأ  بجول  یهاـنتملا  ریغ  یلإ  یهاـنتملا  هبـسن  روفطملا  یلإ  عوطقملا  هبـسن  تناـک  ول  و 
.لخادتلاب کلذ  نع  هراذتعا  داسف  سایقلا  اذه  یلع  کلذک و  سیلف  هبسنلا  هذه  یلعألا 

قبطنی ءازجألا  هانتم  ریغ  نامز  یلع  فقوت  امنإ  هنیعملا  هفاسملا  عطق  نأب  لاکـشألا  کلذ  یف  هلبق  نع  راذتعالا  لواح  نم  سانلا  نم  و 
هکرحلا و نم  دودـحملا  نأل  نامزلا  یهانت  مدـع  مزلتـسی  اذـه ال  هفاـسملا و  نم  ءزج  یلع  وه  هکرحلا و  نم  ءزج  یلع  هنم  ءزج  لـک 

.یهانتملا مسجلاک  هیهانتم  ریغ  ءازجأ  یلع  امهنم  لک  لمتشی  نامزلا 

کلذ دودحم و  نامز  یف  هیاهن  ریغب  ماسقألل  هلمتحم  اهنوک  عم  هدودـحملا  هفاسملا  عطقب  نیلئاقلا  ءامکحلا  لوق  لثم  اذـه  نأ  معز  و 
همکحلل و اضفر  وأ  بصعتلل  ابح  الهاجت  وأ  هنم  الهج  لعفلا  هوقلاب و  نیبهذـملا  نیب  قرفلا  نع  لهذ  کلذـک و  اضیأ  ناـمزلا  نوکل 

نیب روصحملا  نوک  هلاحتساک  هرورـضلاب  مولعم  ددعلا  یهانتم  ریغ  هنوک  هلاحتـساف  هیاهن  یلإ  هیادب  نم  ائیـشف  ائیـش  دجوی  ام  نأ  نع 
هانتم ریغ  نیرصاح 
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.میقتسملا هطارص  قحلا و  ننس  نع  لالض  هطسفسلا و  بابل  عرق  هب  لوقلاف 

دادـتما هل  امیف  یهانتلا  مدـع  ناک  نإ  هفاسملا و  عطق  یلإ  عوجرلا  نودـب  هسفن  نم  بهذـملا  اذـه  داسفب  نطفتی  هریـصب  اذ  ناـک  نمف 
.رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  نکل  یلجأ و  رهظأ و  دحاو 

مهنایعأب هعامج  دنع  ماسجألا  لاصتا  یف  ءامکحلا - بهذم  یلع  اضقن  هنیعب  راص  فیک  ماظنلا  يأرل  ححصملا  نأ  بجعلا  مث 

اهنالطبب سحلا  دهشی  مسجلا  یف  لاصتالا  یفن  یلع  هبترتم  دسافم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 7  ) لصف

عیرسلا قوحل  مدع  لخادتلا و  هرفطلا و  كرحتملا و  نوکس  یحرلا و  ءازجأ  ککفت  یه  يزجتی و  يذلا ال  ءزجلا  وتبثم  اهمزتلا  دق  و 
مهنم نیققحملا - بهذـم  یلإ  نیعجار  ءزجلا  تاـبثإ  یلع  مهرارـصإ  نع  نیملکتملا  ضعب  فطعنا  دـسافملا - هذـه  هوقل  یطبلا ء و 

.مهضعب فقوت  هریغ و  يزارلا و  مامإلا 

حرص نیمرحلا  مامإ  نإف  هلدألا  ضراعت  ببسب  هلأسملا  هذه  یف  فقوتلا  یلإ  لام  نم  ءاملعلا  نم  نأ  ملعا  لوقعلا  هیاهن  باتک  یف  لاق 
.هلزتعملا قذحأ  وه  يرصبلا و  نیسحلا  وبأ  اذک  لوقعلا و  تازاجم  نم  هلأسملا  هذه  نأ  لوصألا  یف  صیخلتلا  باتک  یف 

یف هرظانم  تعقو  هنأ  خـیرأتلا  یف  لقن  هلوق و  یهتنا  هورکذ  امع  باوجلا  اذـه  یلإ  انل  هجاح  نذإف ال  فقوتلا  اذـه  راتخن  اضیأ  نحنف 
باحصأ مزلأف  هرکذ  رم  امک  اهیهانت  مدعب  لئاقلا  ماظنلا  باحصأ  ءازجألا و  یهانت  باحصأ  نم  هعامج  نیب  دابع  نب  بحاص  سلجم 

نأ مسجلا  یف  هیهانتم  ریغ  ءازجألا  نوک  نم  بجی  هنأ  ماظنلا  باحصأ  یهانتلا 
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رخآ و ءزج  زیح  یف  هلوخد  هزیح و  نم  ءزج  لک  جورخ  نم  هکرحلا  دنع  دـب  هنأل ال  هانتم  ریغ  نامز  یف  الإ  هدودـحم  هفاسم  عطقی  ال 
مث هرفطلاب - لوقلا  باوجلا  یف  اوبکتراف  هاـنتم  ریغ  عطقلا  ناـمز  ناـک  هیهاـنتم  ریغ  ءازجـألا  تناـک  اذإـف  هزیح  یلإ  هریغ  ءزج  لاـقتنا 

.ءازجألا لخادت  اومزتلاف  هانتم  ریغ  همجح  نوکی  نأ  مزلتسی  ءازجألا  نم  یهانتی  ام ال  یلع  المتشم  مسجلا  نوک  نأب  اضیأ  مهومزلأ 

ادحاو اءزج  هعطق  دیعبلا و  هکرح  دنع  یحرلا  بطق  نم  بیرقلا - ءزجلا  هیزجت  ءازجألا  یهانت  باحـصأ  مزلأ  ماظنلا  باحـصأ  نإ  مث 
ءازجأ ککفتب  ـالإ  کـلذ  نوکی  ـال  عیرـسلا و  هکرح  هنمزأ  ضعب  یف  نکـسی  یطبلا ء  نأ  اومزتلا  و  دـیعبلا - نم  أـطبأ  بیرقلا  نوکل 

.ضعب قوف  اهضعب  هیقد  رئاود  لثم  یلع  اهتکرح  دنع  یحرلا 

یف كرحتملا  نوکـس  اومزتلا  ءالؤه  اذـک  کیکفتلا و  هرفطلاب و  امهیلع  عینـشتلا  رمتـسا  يرخألا و  یلع  نیتفئاطلا  نم  لک  تعنـش  و 
.هنایب رم  يذلا  هجولا  یلع  اکرحت  اذإ  یطبلا ء  عیرسلا  قوحل 

مدع هماکحتـسا و  هتدش و  یف  ءالقعلا  قفتی  امیف  لوألا  ررقن  نأ  كرحتملا  نوکـس  ککفتلا و  مازتلا  یف  مهیلع  عینـشتلا  يوقی  امم  و 
هؤازجأ ککفت  ول  مسج  یف  وأ  ًادادِـش  ًاْعبَـس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  هلوق َو  یف  هدـشلاب  كالفألا  یلاعت  فصو  دـق  راودـلا و  کـلفلاک  هککفت 

.هسفن یلع  راد  اذإ  ناسنإلاک  هتکرح  هتایح و  لطبی  لب  کلذب  روعش  هل  ناک  راجرفلاک و  ترثانتل 

هاذاحم هطقن  ناک  اذإ  امیف  سمـشلا  سرفلا و  هکرحک  یطبلا ء - هکرح  فاعـضأ  فاعـضأب  نیتکرحلا  نیب  توافتلا  عقی  امیف  یناثلا  و 
نم برهم  مهل  یقبی  الئل  کلفلا  کلذ  نم  سوق  ردقب  سمـشلا  زکرم  یلع  همدقتم  امهیتکرح  ءادـتبا  دـنع  عبارلا  کلفلا  نم  سرفلا 
انأش لجأ  يرابلا  هدارإ  نأب  الهج  يرخأ  اهقاصلإ  هرات و  یحرلا  ءازجأ  کیکفتب  هتدارإ  قلعت  راتخملا و  لعافلاب  راذـتعالا  یلإ  لوـألا 

.هوروصت امم 

نایدامج نامسج  امه  یحرلا و  هماودلا و  ءازجأ  نطفتی  نأ  بئاجعلا  نم  مث 
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نامزلا نم  هفقولا  رادـقم  ملع  و  عرـسألا - نع  هتمـس  لوزی  ـال  یتح  فقی  نأ  یغبنی  هنأ  اـمهنم  أـطبألا  ملع  یتح  ماـهلإلا  هنطفلا و  نم 
ءازجألا نم  ءزج  ءزج  لک  یف  تانکسلا  هنمزأ  یف  بسنلا  هذه  طابضنا  هیفیک  أطبألا و  عرسألا و  نیتفاسملا  نیب  توافتلا  هبسن  بسحب 

.رئاودلا یلاوح  یلع  تاراودلا -

ادـصق نیناسنإل  رـسیتی  لب ال  تامارکلا  فشکلا و  مهاوعد  عم  هنطفلا  هذـه  راشعأ  راشعأ  نم  رـشع  نیـضاترملا  هیفوصلل  رـسیت  ـال  و 
برقألا ملعی  ذإ ال  هدحاو  هعفد  امهریـس  امتی  عضوملا و  کلذ  یلإ  اعم  اغلبی  نأ  دارأ  رخآلا و  نم  هنم  برقأ  امهدحأ  ادـحاو  اعـضوم 
لوصول اقفاوم  امهنم  لک  لوصو  نوکی  یتح  عرـسی - نأ  یغبنی  فیک  هنأ  دعبألا  ملعی  هتکرح و ال  یف  فقی  نأ  بجی  مک  هنأ  امهنم 

.هبحاص

نامز یلإ  نوکـسلا  نامز  هبـسن  تناک  اذإ  هنأب  الهج  نوکـسلا  هنمزأ  هفاطلل  كرحتملا  یف  نوکـسلاب  انروعـش  مدـع  نأب  یناـثلا  نم  و 
نأ ال یغبنیف  نوکسلا - نامز  نم  ریثکب  فطلأ  هکرحلا  نامز  نوکی  نأ  مزل  یطبلا ء  هفاسم  یلع  عیرـسلا  هفاسم  لضف  هبـسنک  هکرحلا 

.انکاس يرخأ  اکرحتم و  هرات  يری  نأ  نم  لقأ  الصأ و ال  هکرحلاب  سحی 

سمشلا هکرح  یف  هلعلا  نودب  لولعملا  دوجو   (1) موزل مهلوق  داسف  دکؤی  امم  و 

دوجو نودـب  لولعملا  دوجو  مازتلا  لولعملا و  دوجو  نودـب  هلعلا  دوجو  مازتلا  نکمی  هروصلا  هذـه  یف  هنأ  لمأتملا  یلع  یفخی  ال  - 1
دوجو مزلی  بالقلا  وه  یطبلا ء و  نوکـس  ریدـقت  یلعف  بالقلا  هکرح  هماتلا  اـهتلع  ءازجأ  هلمج  نم  لولعم و  ولدـلا  هکرح  نإـف  هلعلا 

لولعملا مدـعل  هلع  هلعلا  مدـع  نأ  هظحـالمب  لـکلا و  یفتنی  ءزجلا  ءاـفتناب  ذإ  هماـتلا  هتلع  دوـجو  نودـب  ولدـلا  هکرح  وـه  لوـلعملا و 
نودب هلعلا  دوجو  الوأ  هیناثلا  هروصلا  یف  فنصملا  لاق  اذل  لولعملا و  ققحت  نودب  هلعلا  ققحتیف  ولدلا  نوکسل  هلع  بالقلا  نوکـسف 

هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، هلعلا  نودب  لولعملا  دوجو  ارخآ  لولعملا و 
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لبح فرط  اهیلع  دش  هبشخ  اهفصتنم  یف  الثم و  عارذ  هئام  اقیمع  ارئب  انضرف  اذإ  امیف  لولعملا  نودب  هلعلا   (1) دوجو لظلا و  نوکس  و 
عقو ثیحب  رئبلا  یف  هانلـسرأ  اعارذ  نوسمخ  هلوط  رخآ  لبح  فرط  یلع  ابالق  انددش  مث  ولد  رخآلا  هفرط  یلع  اعارذ و  نوسمخ  هلوط 
اعم لفسألا  نم  ولدلا  طسولا و  نم  بالقلا  هکرح  ءادتبا  نوکیف  هانررج  مث  هبشخلا  یف  دودشملا  هفرط  یلع  لوألا  لبحلا  یف  بالقلا 
ولف ولدلا  هکرح  هلع  مامت  نم  بالقلا  هکرح  نأ  عم  نیـسمخ  بالقلا  عارذ و  هئام  ولدـلا  عطق  دـق  رئبلا و  سأر  یلإ  امهؤاهتنا  اذـک  و 

هماتلا هتلع  نودب  لولعملا  دوجو  مزل  هتکرح  لالخ  یف  تانکس  هل  ناک 

اهتلازإب دوصقملا  هجو  نع  هواشغلا  فشک  مهتالایخ و  ینبم  ءزجلل و  نیتبثملا  هبش  ریرقت  یف  ( 8  ) لصف

هراشا

لبجلاک ربکألا  هلدرخلاک و  رغصألا  مسجلا  يوتسیف  هیف - همسقلا  هانتی  مل  نإ  مسجلا  نأ  هدرفلا  رهاوجلاب  نیلئاقلا  لایخ  ینبم  نأ  ملعا 
ریغلا ریداـقملا  عومجم  نأ  هرورـض  هاـنتم  ریغ  اـمهنم  لـک  رادـقم  نوکی  نأ  مزلی  همـسقلا و  هیاـهن  مدـع  یف  امهئاوتـسال  رادـقملا  یف 

.هانتم ریغ  هیهانتملا 

ریغلا فولألا  تائملاک و  توافتلا  هیف  نکمی  هوقلاب  هیاهنلا  میدع  هوقلاب و  لب  لعفلاب  هل  ءزج  درفملا ال  مسجلا  نأب  عفدـنی  امم  اذـه  و 
.یفخی ام ال  توافتلا  نم  امهنیب  نییهانتملا و 

امهنم لک  ایواسم  امسق  اذإ  مسقنی و  مل  ام  ماسقأ  امهدحأل  سیل  هنأ  لصاحلا  و 

، لفغت الف  اوهـس  عقو  هرکذ  ام  لعل  یناثلا و  یف  هلعلا  نودـب  لولعملا  دوجو  قحلا  لوألا و  یف  لولعملا  نودـب  هلعلا  دوجو  رهاـظلا  - 1
هللا همحر  لیعامسإ 
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.هیاهن یلإ  غلب ال  ام  اغلاب  اذکه  ربکأ و  لبجلل  یتلا  رغصأ و  هلدرخلل  یتلا  ماسقألا  نم  دحاو  لکف  ددعلا  یف  هبحاص 

.هبهذم لاطبإ  یلع  لیلد  معن  اذهف  ماظنلاک  لعفلاب  هلصاح  هیهانتملا  ریغلا  ءازجألا  یلإ  مسجلا  همسق  نأ  یلإ  بهذ  نم  معن 

ماقملا اذه  یف  لضافألا  ضعب  لاق  ام  امأ  و 

أ ال الف - هصقانتم  تناک  اذإ  امأ  هرورـضلاب و  هانتم  ریغ  امهعومجم  ناک  هدیازتم  وأ  هیواستم  تناک  اذإ  هیهانتملا  ریغلا  ریداقملا  نأ  نم 
امنإ مسجلا  عارذلا و  الإ  اهنم  لصحی  مل  هدوجوم  تضرف  ول  اذکه  هفصن و  ینعمب  هیهانتملا  ریغلا  هلخادتملا  عارذلا  فاصنأ  نأ  يرت 
اهنم هانتم  ضعب  مضنا  اذإف  ددعلاب  هیهانتم  ریغ  ماسقأ  كانه  ناک  اذإ  لیق  امب  عوفدـمف  هصقانتم  هیهانتم  ریغ  ءازجأ  یلإ  ماسقنالا  لبقی 

لـصحی هیهانتم  ریغ  تارم  ضعب  ضعب  هیلإ  مضنا  اذإف  هلاحم  ـال  امهدـحأ  رادـقم  یلع  عومجملا  رادـقم  دـیزی  رخآ  هاـنتم  ضعب  یلإ 
.هرباکم عنملا  اعطق و  یهانتملا  ریغلا  رادقملا 

امأ هوقلاب و  فاصنألا  کلت  تناک  ول  حیحـصف  عارذـلا - ـالإ  اـهنم  لـصحی  مل  هیهاـنتملا  ریغلا  هلخادـتملا  عارذـلا  فاـصنأ  نأ  اـمأ  و 
تناک اذإ  ریداقملا  نأ  یلع  لیبقلا  اذـه  نم  انهاه  رخآ و  الاحم  مزلتـسی  دـق  هعوقو  ضرف  اذإ  لاحملا  لاحم و  رمأف  لـعفلاب  اـهدوجو 

یف هانتم  ریغ  اهنم  بکرملا  عومجملا  نوکیف  رخآلا - فیاضم  امهدـحأ  نوکل  رخآلا  بناجلا  نم  هدـیازتم  نوکت  بناج  نم  هصقاـنتم 
.هب فرتعا  ام  یلع  رادقملا 

یف رادـقملا  یهانت  مدـع  موزلب  لاق  یهانتلا و  بناـج  نم  وأ  یهاـنتاللا  بناـج  نم  ءازجـألا  دـیازت  نوکی  نأ  نیب  قرفی  نأ  ـالإ  مهللا 
.یناثلا نود  لوألا 

نأ یلع  هصقانتم  هدیازتم و  نیتضورفملا  نیتلـسلسلا  یف  لعفلاب  اهلاحب  هیقاب  ءازجألا  کلت  نایعأ  نوکی  نأ  دعب  ضحم  مکحت  اذـه  و 
.هبترتم اهنوکل  امهریغ  فیاضتلا و  قیبطتلا و  ناهرب  هلطبی  امم  هجولا  کلذ  یلع  هیهانتملا  ریغلا  ءازجألا  دوجو 

رکذ امم  ذخأملا  هبیرق  يرخأ  ههبش 

هبحب ضرألا  هجو  هیشغت  موزل  یه  و 
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هریغـص هیهانتم  ءازجأ  هیـشغی  نأ  نکمی  هانتم - حطـس  ضرألا  هجو  نإف  اهتفاخـس  اـهنهو و  یفخی  ـال  ءازجأـب و  تمـسق  اذإ  هلدرخب ] ]
.ددعلا هریثک  ادج  مجحلا 

اهفصن عطق  یلإ  جاتحی  هفاسملا - كرحتملا  عطق  ناکل  هیاهن  ریغب  رمت  همسقلا  تناک  ول  يرخأ  ههبش 

هانتم و ریغ  هیهانتملا  ریغلا  فاصنألا  هیف  عطقی  يذـلا  نامزلا  نوکی  نأ  مزلی  ادـبأ و  عطقی  الف  ارج  مله  اهفـصن و  فصن  کـلذ  لـبق  و 
.ءامکحلا بهذم  صاقتنال  هدودرم  هرم  هل و  ادییأت  ماظنلا و  بهذم  حیحصتل  هلوبقم  هرم  هورکذ  امم  ههبشلا  هذه 

نامزلا اذـک  الـصف و  ادوجو و  اضرف ال  امهو و  الإ  هیهانتم  ریغ  ءازجأ  یلإ  مسقنم  ریغ  دـحاو  یـش ء  هعوطقملا  هفاسملا  نأ  اـهباوج  و 
.رم امک  ماظنلا  یلع  دراو  مالکلا  و  اهیف - هعقاولا  هکرحلا  رادقم  يذلا 

ینوریبلا ناحیر  وبأ  اهرکذ  يرخأ  ههبش 

هیاهن ریغب  همسقلل  هلوبق  مسجلا و  لاصتا  لصأ  یلع  مزلی  هنأ  یه  سیئرلا و  خیشلا  یلإ  اهلسرأ  هلاسر  یف  سیلاطاطـسرأ  یلع  اضرتعم 
دعب امهنیب  ناک  اذإ  امهنإف  رمقلا  سمـشلاک و  ریثکب  أطبأ  امهنم  مدقملا  ناک  نإ  دـحاو و  تمـس  یف  اکرحتم  كرحتم  كردـی  نأ ال 

رغـصأ و ارادـقم  نامزلا  کلذ  یف  سمـشلا  تراس  رمقلا  راس  اذإ  ارادـقم - نامزلا  کلذ  یف  سمـشلا  تراس  رمقلا  راـس  ضورفم و 
.اهقبسی هارن  دق  انأ  یلع  هل  هیاهن  ام ال  یلإ  کلذک 

دعب لاق  هنأل  خیشلا  هیضتری  امم ال  وه  باوجب و  هنع  باجأ  هسفن و  یلع  فوسلیفلا  هدروأ  امم  ههبشلا  هذه  نأ  سیئرلا  خیـشلا  لقن  و 
.هطلاغملا هطسفسلا و  رهاظ  وهف  نورسفملا  هرسف  هلأسملا و  هذه  نع  سیلاطاطسرأ  هب  باجأ  ام  امأ  کلذ و 

هنم ءزج  لک  نأ  اهب  ینعی  لب  لعفلاب  ادـبأ  يزجتی  نأ  هیاهن  الب  مسجلا  هیزجتب  ینعی  سیل  نأ  خیـشلا  هرکذ  يذـلا  باوجلا  صیخلت  و 
لبقت اهـضعب ال  هطـساولا و  فرطلا و  امهدـحی  نیذـللا  هیءزج  نیب  لصفی  نأ  نکمی  ءازجـألا  ضعبف  ناـفرط - طـسوتم و  هتاذ  یف  هل 

.هوقلاب اهیف  همسقلا  نوکیف  لعفلاب  ماسقنالا  هرغصل 

ضعب نإ  لاق  نم  ضارتعالا و  اذه  همزل  لعفلاب  يزجتی  مسجلا  ءزج  نإ  لاق  نمف 
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همـسقنملا ءازجألا  یف  هیهانتملا  هفاـسملا  میـسقت  یلع  یتأـی  اـمنإ  هکرحلا  نـأل  یـش ء  مزلی  مل  هوقلاـب  هضعب  لـعفلاب و  مسقنم  هئازجأ 
.لعفلاب

نیکرحتملا نـم  لـکل  نـکی  مـل  اذإـف  اـکرحتم  هنوـک  ماد  اــم  دوـجوم  ینآ  دــح  هـتکرح  هفاــسمل  سیل  كرحتملا  نإ  لوـقأ  ینإ  و 
- ایصخش انیعم  ادعب  سیل  امهنیب  يذلا  دعبلا  کلذکف  یعون  دح  لب  دوجوم  نیعم  دح  هکرحلاب  نیفـصتم  امهنوک  ماد  ام  نیروکذملا 

تانآلا دوجو  نأ  امک  اهنم و  نیعم  رادقم  امهنیب  هفاسملا و  نم  نیعم  دح  ضرف  نآ  لک  یف  امهنم  لکل  نوکی  امنإ  اقلطم و  ادـعب  لب 
.امهنیب صوصخم  رادقم  امهنم و  لکل  نیعم  دح  دوجو  کلذکف  طقف  مهولا  بسحب  هلصتملا  هکرحلا  نامز  یف 

دودـحلا نکل  ضرفلا  درجمب  لعفلاب ال  الـصحم  دودـحلا  ضعب  لعجی  امم  كالفألا  یف  باطقألا  تاعطاقتلا و  قطانملا و  عوقو  معن 
دعابتلا هیاغ  و  نیترئادلا - نیب  دعابتلا  هیاغ  یه  عضاوم  وأ  باطقألا  لوصح  وأ  ضعبب  اهضعب  عطاقت  وأ  قطانملا  رورم  ببسب  هلصاحلا 

.ضرفلا درجمب  الإ  همسقنم  ریغ  هفصلا  تاذلا و  ینادحو  رادقم  اهنم  نینثا  لک  نیب  ایهانتم  اددع  الإ  تسیل  امهنیب 

طیسبلا نم  میقتسم  طخب  اهنم  هرئاد  هاقالم  نوکی  وتسم  طیسب  یف  دحاو  تمس  یلع  هرکلا  تجرحدت  اذإ  يرخأ  ههبش 

تابثلا و لاح  یف  تناک  نإ  هطیـسبلا و  هرکلا  هسامم  نأب  تعفر  اـهنم و  طـخلا  بکرت  طـقنلا و  زواـجت  هنم  مزلی  يرخأ و  دـعب  هطقنب 
یف امهنیب  هسامملا  نوکی  اذک  دوجولا و  یف  ءازجألا  جردـتم  راق  ریغ  طخب  یه  امنإ  هکرحلا  لاح  یف  اهنکل  ریغ و  هطقنب ال  نوکـسلا 

عیمجلا دوجو  نأ  یف  طـخلا  یف  هضورفملا  طـقنلا  لاـح  دوجولا  قـقحتلا و  یف  اـهلاح  تاـنآلا  نأ  ـالإ  هطقنب  هدوـجو  ضرف  نآ  لـک 
.لصفلا لعفلاب و  ضرفلا ال  مهولاب و 

ههج نم  طقنلا  یف  عزانتلاک  اهیف  عزانتلا  ذإ  لوألا  بولطملا  یلع  هرداصملا  لیبق  نم  طقنلا  رواـجت  یلع  تاـنآلا  رواـجتب  لالدتـسالاف 
هموهوملا طقنلا  لیبس  هنیعب  نامزلا  نم  نآلا  لیبس  نأ  يزجتی و  امم ال  هفلؤم  ریغ  داعبألا  مارجألاک و  هنمزألا  تاکرحلا و  نأ 
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تاملک سانلل  طخلا و  یلإ  طخلل  همـسارلا  هرئادـلا و  یلإ  هلاوجلا  هطقنلا  هبـسن  نامزلا  یلإ  هتبـسن  لایـسلا  نآلا  ناـک  نإ  طـخلا و  نم 
.ههبشلا هذه  عفد  یف  هبیجع 

.يرورض امهیرهوجب  امهسامت  يوق و  حطسلا  هرکلا و  ثیدح  نإ  نولوقی  هراتف 

قابطنالا لاوز  ذإ  عونمم  تانآلا  طاقنلا و  یلاتت  موزلف  هینآ  هینامز ال  یه  هکرحلاب و  ـالإ  نوکی  ـال  هاـقالملا  لاوز  نإ  نولوقی  هراـت  و 
نوکی يزجتی ال  يذـلا ال  ءزجلا  لاحتـسا  امل  نامز و  اـمهنیب  نآ  یف  يرخأ  هطقن  یلع  قاـبطنالا  لوصح  و  اـنرکذ - اـمک  ناـمزلا  یف 

.روذحم مزلی  ملف  لوأ  قابطنالا  لاوزل 

تانآلا یلاتت  یف  مکحلا  اذک  يرخأ و  ققحتی  هطقن و  مدعنی  لب  عونمم  طاقنلا  یلاتت  موزلف  هدحاو  هطقن  الإ  سیل  ققحتملا  نأب  هرات  و 
.باوصلا نع  دیعب  نیلوقلا  نیذه  الک  و 

نوکی فیک  هنأب  لاؤسلا  هجوتیف  نامز  امهنیب  رخآ  نآ  یف  یناثلا  نآلا و  یف  لوألا  قابطنالا  نأب  هنم  فارتعالا  عقو  امل  هنألف  لوألا  امأ 
.نالطبلا نیب  امهنیب  قرافتلا  قرافت و  مأ  قالت  امهنیب  حطسلا أ  هرکلا و  نیب  نامزلا  کلذ  یف  لاحلا 

.همدع ضرف  جراخ  كرحمب  الإ  حطسلا  نع  عفتری  لقثلا ال  هیاغ  یف  مسج  وأ  دیدحلا  نم  هرکلا  ضرفاف  تئش  نإ  و 

یطقنلا یقالتلا  هطقنب و  ناک  نإ  میقتسملا و  ریدتسملا و  طخلا  نیب  قابطنالا  مزل  یناثلا  ناک  نإف  طخب  وأ  هطقنب  امإ  وهف  یقالتلا  امأ  و 
سأر نم  اهنیعب  قوقـشلا  دوعی  نآلا و  اذه  یلوألا و  تاقالملا  هیف  تعقو  نآ  نیب  يذلا  نامزلا  یلإ  مالکلا  لقننف  نآ  یف  الإ  نوکی  ال 

.لاحم لکلا  و 

.باوجلا یف  هانرکذ  يذلا  قحلا  یلع  عالطالاب  الإ  عستم  قبی  ملف  نوملکتملا  همعز  امک  تانآلا  رواجتب  لوقلا  اذک  و 

رمأ کلذـف  دـحاو  نآ  یف  هعمتجم  نکت  مل  نإ  هلاحتـسالل و  یفکی  نامزلا  یف  هرواجتم  اهعامتجا  طاقنلا و  رواجت  نألف  یناثلا  امأ  و 
رادقملا همسق  ءاهتنا  همازلتسال  لیحتسم 
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بسحب تاددجتملا  نأ  نم  ناهربلا  هیلع  ماقی  ام  بسح  یتأیس  امل  یناتسرهشلا و  دمحم  هیلإ  بهذ  امک  هوقلاب  ول  مسقنی و  ام ال  یلإ 
یف هعمتجم  نآ  یف  اهنم  لک  یتلا  طاقنلا  نوکیف  هیف  هعم و  ام  نامزلاب و  طیحملا  رهدـلا  یف  تاعمتجم  اهریغ  ثداوحلا و  نم  ناـمزلا 
یلع هقبطنملا  هکرحلا  یلع  اهقابطنال  هتاذ  یف  لیحتـسم  رمأ  هجو  يأ  یلع  اهل  همزاللا  تانآلا  رواجت  نأل  رواـجتلا و  تعن  یلع  عقاولا 

هعفاشتملا دارفألا  نم  ابکرم  نیقباطتملا  دحأ  ناک  اذإف  اینادحو  الـصتم  نوکی  نأ  دب و  ینادـحولا ال  لصتملا  یلع  قبطنملا  هفاسملا و 
مکح کلذکف  هدرفلا  رهاوجلا  نم  هفلأت  مدع  مسجلا و  لاصتا  تبث  دـق  هنم و  ابکرم  اضیأ  رخآلا  نوکی  نأ  مزل  الـصأ  هیزجتملا  ریغلا 

هکرحلا نامزلا و  نم  هقباطی  ام 

لبقتسملا یف  تاماسقنالا  نم  لعفلا  یلإ  هجورخ  نکمی  ام  نإ  يرخأ  ههبش 

جورخلا نکمم  ناک  نإ  اعیمج و  تاماسقنالا  کلت  عوقو  ضرف  دنع  الصأ  همـسقلا  لبقی  ام ال  یلإ  همـسقلا  فقیف  هیهانتم  تناک  نإ 
.ماظنلا بهذم  نم  مزلی  ام  هنم  مزلیف  هانتم  ریغ  اددع  لعفلا  یلإ 

یهانتلا نم  هنیعم  هبترم  یف  تسیل  اهنأ  الإ  هیهانتم  عوقولا  هنکمملا  همـسقلا  تناک  نإ  هنأـب و  لوقلا  لوـألا و  قشلا  راـیتخاب  اـهباوج  و 
.مهدنع لبقتسملا  یف  یتلا  ثداوحلا  نامزلا و  لاح  اذکه  و  اهدعب - ماسقنالا  لبقی  یتح ال 

اهرادقم اهتاعاس  نامزلا و  مایأ  نم  لصحی  ام  لک  اذک  هانتم و  اهددع  مویلا  اذه  دـعب  ثداوحلا  نم  دـجوی  املک  نأ  یلإ  اوبهذ  مهنإف 
سیلف يرخأ - هعاس  رخآ و  موی  رخآ و  ثداح  اهدـعب  دـجوی  الإ و  تاعاسلا  مایألا و  ثداوحلا و  نم  هلمج  نم  ام  کلذ  عم  هاـنتم و 

.هزواجتی دح ال  دنع  فقت  اهنأ  هیهانتم  اهنوک  ینعم 

مدع ینعمب  یهانتاللا  نیب  مسالا  كارتشاب  هطلاغملا  عقی  ام  اریثک  نأ  الإ  یهانتاللاب  هفاصتا  فرعلا  یف  حـصی  ینعملا  اذـهب  یهانتلا  و 
.ددعلا رادقملا و  یف  هیاهنلا  میدع  ینعمب  هنیب  دح و  دنع  فوقولا 

مسقنم ریغ  الحم  یعدتسی  فارطألا  دوجو  نإ  يرخأ  ههبش 

وأ درفلا  رهوجلاک 
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.لاحم وه  هماسقنا و  بجوی  لحملا  ماسقنا  ناکل  الإ  همکح و  یف  ام 

.اقلطم لاحلا  ماسقنا  لحملا  ماسقنا  مازلتسا  عنمب  باوجلا  و 

درجم ریغ  يرخأ  هیثیح  عم  همـسقنملا  تاذـلا  یه  لحملا  ناک  ذإ  امأ  همـسقنملا و  هتاذ  ثیح  نم  ـالحم  لـحملا  نوکی  نأ  ـالإ  مهللا 
.هیف لح  ام  ماسقنا  هماسقنا  بجوی  الف  تاذلا 

.مسقنت دق ال  اهلاحم و  ماسقناب  مسقنت  تافاضإلا  نأ  يرت  أ و ال 

هاذاـحملا و مسقنیف  هل  هقاـبطنا  رخآ و  مسجل  مسجلا  هاذاـحمک  کـلذ  همـسقنملا و  تاذـلا  درجمب  اهـضورع  نوکی  اـم  دـنع  لوـألاف 
نأل کـلذ  عبرلا و  ثلثلا و  فصنلا و  یلإ  هقباـطملا  وأ  هاذاـحملا  يذ  مسجلا  ماـسقنا  بسح  اـهریغ  اـعبر و  اـثلث و  افـصن و  هقباـطملا 

.اذکه هلک و  هسامم  ثلث  هثلث  هسامم  هلک و  هسامم  فصن  یه  مسجلا  فصن  هسامم 

لجأل لب  طقف  هتیمـسج  هردقت و  لجأ  نم  بألا  ناسنإلل  ضرعت  اهنإف ال  هوبألاک  رادقملا  درجمل  اهـضورع ال  نوکی  ام  دنع  یناثلا  و 
لیلق مسج  لاعفنا  هطـساوب  نبالل  ضرعت  اهنإف  هونبلاک  هعون و  نم  هروصل  دعتـسی  هندـب  نم  الـضف  هجارخإ  يوهـشلا و  یناسفنلا  هلعف 
.هنع لازنإلا  زارفإلا و  لوبق  لثم  الاعفنا  هلثم  رخآ  صخش  نع  افیک  امک و  هریثک  تاریغت  تالاحتسا و  دعب  هندبل  هدام  ریصی  رادقملا 

امسقنی امهصقانتب و  اصقانتی  نیمسجلا و  دیازتب  ادیازتی  یتح  طقف  امهتیمسج  ههج  نم  نبالا  بألل و  نیتضراع  اتسیل  ناتبسنلا  ناتاه  و 
یف یتلا  هوبألا  نوکیل  هدی  یف  نوکت  یتلا  نبالا  هونب  نم  ءزج  یلإ  سایقلاب  هوبأ  بألا  دـیل  نوکیف  ءاضعألا - یلإ  هینبلا  ماسقنا  بسح 

.لکلا یف  یتلا  هوبألا  دی  دیلا 

هسناجم و وأ  هلثامم  یلإ  اسیقم  سفن  وذ  يأ  ناویح  وه  امب  ناویحلل  هضراع  هونبلا  هوبألا و  نم  لک  لـب  نـالطبلا  حـضاو  کـلذ  نإـف 
هیناویحلا و نإف  هیناویحلا - ههج  نم  ضرعت  یتلا  ضارعألا  نم  هعبتی  ام  اذکف  ماسقنالا  بجوی  امم  سیل  سفن  هایح و  اذ  یشلا ء  نوک 

ضعب دنع  فعضلا  هوقلا و  صقنلا و  لامکلاب و  توافتلل  هلباق  تناک  نإ 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :

رغصلا مظعلا و  یف  هیمسجلا  توافت  ءازإب  سیل  صقنلا - لامکلا و  بتارم  یف  امهتوافت  نأ  الإ  هرکذ  رم  امک  ءامکحلا  نم  نیققحملا 
ناسنإلا و نم  هیناویح  متأ  لیفلا  لبإلا و  نوکیف  اهیف  اصقان  هیف  ریغصلا  صقانلا  هیناویحلا و  یف  الماک  مسجتلا  یف  لماکلا  نوکی  یتح 

.هدرقلا

یلإ عمج  بهذ  اذهل  همدـع و  هئاهتناب و  لب   (1) هتیمـسج ثیح  نم  مسجلا  یف  سیل  فارطأ  یه  امب  فارطألا  لولح  نإ  لوقن  نذإـف 
.هیمدع اهنأ 

هتادادـتما نم  دـحاو  دادـتما  ههج  نم  مسجلا  یف  عقو  عطقب  لصحی  امنإ  هدوجو  نأل  هثلاثلا  ههجلا  یف  نیتهجلا ال  یف  مسقنی  حطـسلاف 
هذه نم  هنأل  تاذلاب - ههجلا ال  هذه  یف  مسقنی  مل  ههجلا  هذه  یف  عقو  يذلا  عطقلا  هطساوب  مسجلل  هضورع  ناک  امل  مرج  الف  هثالثلا 

نم لب  اهیف  لصاحلا  هدادـتما  دوجو  ثیح  نم  سیل  مسجلل - هضورع  نوکل  اـهیف  مسجلا  ماـسقنا  هیعبتب  ضرعلاـب  ـال  یمدـع و  ههجلا 
.اعیمج ضرعلاب  تاذلاب و  نیتیقابلا  نیتهجلا  یف  مسقنی  نکل  اهیف و  همدع  هئانف و  ثیح 

.هل هثلاثلا  ههجلا  یلع  عطقلا  ضورع  دنع  مسجلا  تاهج  نم  نیتیقابلا  نیتهجلا  نم  هلصحتم  هتاذ  نوکلف  تاذلاب  هماسقنا  امأ 

دحاولا و عطق  لجأل  لب  هتادادتما  نم  دـحاولا  يوس  ام  عطق  لجأل  سیل  مسجلل  هضورع  نألف  لحملا  هیعبتب  ضرعلاب و  هماسقنا  امأ  و 
.نیرخآلا نیدادتمالا  یف  مسجلا  ماسقناب  مسقنی  مرج  الف  هطقن  وأ  اطخ  ناکل  الإ  نیرخآلا و  ءاقب 

یلع هانرکذ و  يذـلا  لثمب  الـصأ  يرخأ  ههج  یف  مسقنی  لحملا و ال  هیعبتب  ضرعلاب  تاذـلاب و  هدـحاو  ههج  یف  مسقنیف  طخلا  امأ  و 
.ربدت فرعاف و  الصأ  ههج  یف  هطقنلا  ماسقنا  مدع  سایق  اذه 

هیوازلا هرفط  اهنم  مزلی  يرخأ  ههبش 

لاکشإ لالحنالا و  هریسع  هدقع  یه  و 

نإف امادـعأ  اـهنوک  یلإ  عمج  بهذ  فارطأ - یه  اـمب  فارطـألل  ـالحم  نوکی  ءاـفتنالا  مدـعلا و  ثیح  نم  مسجلا  نأ  لـجأل  يأ  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  لاحلا ، هیمدع  بجوت  لحملا  هیمدع  هیمدع و  هروکذملا  هیثیحلا  نم  مسجلا 
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.لاکشألا ایاوزلاک و  اهنم  لصحی  ام  ریداقملا و  یف  لاصتالا  بوجو  یلع  اهانبم  لاوزلا  بعص 

یلع هروکذـملا  ههجلا  نم  حطـسلل  هضراـع  هیفیک  وأ  هطقن  یلع  ناـیقتلی  نیطخ  نیب  یحطـس  رادـقم  هحطـسملا  هـیوازلا  نأ  اـهریرقت 
نیب یتلا  ههجلا  یف  هیاهن  ریغب  همـسقلا  لوبق  یف  ءامکحلا  نیب  فالخ  ریدقت ال  يأ  یلع  اهیف و  مهریغ  نییـضایرلا و  یبهذـم  فالتخا 

.نیعلضلا

یف امهنم  لک  وأ  هدحاو  ههج  نم  امهاریعقت  امهابیدحت و  عقو  ءاوس  امهتریدتـسم  وأ  امهتمیقتـسم  نیطخلا  هقفتم  نوکت  دـق  هیوازلا  و 
نأ ال طرـشب  ریعقتلا  بناج  وأ  هاقالملا  عضوم  امهنم  بیدـحتلا  بناج  نوکی  نأ  نم  معأ  وه  رخآلل و  یتلا  ههجلل  هلباقم  يرخأ  ههج 

.هیواز امهنیب  نکی  مل  الإ  دحاو و  طخ  اعیمج  امهیلع  قبطنی  ثیحب  عضولا  یف  نیدحتم  روصلا  هذه  نم  یش ء  یف  اریصی 

میقتـسم طخ  نم  تثدح  هیوازک  لخادلا  یلإ  ریدتـسملا  اهطخ  هبدح  تعقو  ثیحب  نوکی  نأ  امإ  یه  نیطخلا و  هفلتخم  نوکت  دـق  و 
لکـشلاب هباتک - یف  سدیلقأ  نهرب  امم  یلوألاف  اهطیحم  هرئادلا و  رطق  عطاقت  نم  تثدـح  اذإ  امک  جراخلا  یلإ  وأ  جراخ  نم  هرئادـب 

.داوجلا کلت  عیمج  نم  مظعأ  هیناثلا  نیطخلا و  همیقتسملا  داوجلا  عیمج  نم  دحأ  اهنأ  یلع  هنم  هثلاثلا  هلاقملا  نم  رشع  سماخلا 

يأف ام  هکرح  هنم  سامتلا  هطقن  تابث  عم  هرئادـلا  ههج  یلإ  كرحت  سامملا  طخلا  یلع  اقبطنم  اطخ  انـضرف  اذإ  لوقن  اذـه  ررقت  اذإـف 
یف اهنیعب  هرفطلا  وه  اذه  اهلثم و  الوأ  ریـصی  نأ  نود  نم  هروکذملا  هیوازلا  نم  مظعأ  نیطخلا  همیقتـسم  هیواز  لصحی  كرحتی  ردـق 
لثم الوأ  ریـصی  نأ  ریغ  نم  هجرفنم  هیوازلا  کـلت  ریـصت  هیفرط  دـحأ  تاـبث  عم  هکرح  یندأ  رطقلا  هکرح  انـضرف  اذإ  اذـک  هکرحلا و 

هعضوم یلإ  نیروکذملا  نیطخلا  نم  لک  عوجر  انضرف  اذإ  اذک  اهیلع و  همئاقلا  نع  هب  یه  تصقن  امم  دیزأ  وه  ام  دایدزال  همئاقلا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

.روکذملا روذحملا  مزلی  لوألا 

هلوقم نم  هیوازلا  نأب  ءاملعلا  ضعب  ثبـشت  و  هدـیدس - ریغ  اهوجو  اـهیف  اورکذ  هدـقعلا و  هذـه  لـح  ءاـیکذألا  نم  ریثک  بعـصتسا  و 
یه ههج  یف  سیل  نیعلضلا  دحأ  نم  هکرحلا  هذه  نأ  رکذ  مهضعب  و  هرفطلا - هجو  یلع  اهکولس  زوجی  امم  فیکلا  بتارم  فیکلا و 

ماسقنالا لبقی  هیوازلا ال  و  طیسبلا - کلذ  لوط  ههج  یه  يرخأ  ههج  یف  لب  امهنیب  عقاولا  طیـسبلا  ضرع  ههج  یه  و  نیعلـضلا - نیب 
.هرهاظ عیمجلا  یف  هطسفسلا  هدعاقلا و  سأرلا و  نیب  امیف  نیطخلا ال  نیب  امیف  الإ 

هرون قارـشإ  ءاضأ  لیلجلا و  هزع  فیرـشلا و  هدوجو  همادإب  هیدـیرم  قرافم  یلع  لیلظلا  هلظ  یلاـعت  هللا  مادأ  اندیـس  انخیـش و  رکذ  و 
هیجو هجو  نم  هتوق  هللا و  دـمحب  لیلغلا  يوری  لیلعلا و  یفـشی  اـم  نیدعتـسملا  سوفن  ریهطت  نیکلاـسلا و  بولق  ریونت  یلع  امیدتـسم 

تطیحأ اهنأ  راـبتعا  حطـس و  اـهنأ  راـبتعا  ناراـبتعا  اـهل  نیعلـضلا  هفلتخملا  هیوازلا  نأ  وه  هتءاـضإب و  اـنمیت  هتداـفإب و  اـکربت  هرکذـن 
همیقتسملا ایاوزلا  نم  ائیـش  نأل  یناثلا  رابتعالا  نود  طقف  لوألا  رابتعالاب  هکرحلا  کلت  قیرط  یف  عقت  امنإ  یه  ریدتـسم و  میقتـسمب و 

.سکعلا کلذک  نیعلضلا و  هفلتخم  يرخأ  هیواز  يواست  نأ  نکمی  ال  نیطخلا -

وأ نیتفلتخملا  نیب  رخآلا  میقتسملا  عقی  نأ  امإف  امهیتفلتخم - نم  میقتسملا  یلع  نیطخلا  همیقتسملا  نم  میقتسملا  علـضلا  قبط  اذإ  هنإف 
.امهیتفلتخم یلع  نیطخلا  همیقتسملا  هیوازلا  قبطنی  الف  ریدتسملا  میقتسملا و  نیب  قابطنالا  نکمی  ذإ ال  امهنع  اجراخ 

طاحی امل  اذکف  طخلل  هعونملا  لوصفلا  نم  امهنأل  هرادتسا - هماقتسا و  نیعلـضلا  فالتخا  ههج  نم  هیوازلا  هقیقح  فلتخی  هلمجلاب  و 
نوکی ال  عونلاب - هفلاختملا  رومألا  نأ  ررقت  دق  مسجلا و  هفاسملا و  لاصتا  الـصتم  ارمأ  هکرحلا  تناک  امل  اطاحم و  هنوک  ههج  نم  هب 

یـشف ء دـحاو  عون  نم  هبتارم  هدارفأ و  نوکی  نأ  دـب و  ال  هکرحلا - قیرط  یف  عقی  امف  دـحاو  دوجوب  دوجوم  ینادـحو  لاصتا  امهنیب 
دحأ دارفأ  نم  دحاو 
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.اهکلسم هکرحلا و  هفاسم  یف  عقی  هیهاملاب ال  نیفلتخملا  نیرادقملا 

سکعلاب و ایحطـس و  ام  ارادقم  بتارملا  نم  یـش ء - یف  هکرحب  غلبی  لصی و ال  یطخلا ال  رادـقملا  بسحب  دـیازتملا  نأ  يرت  أ و ال 
كرحت اذإ  هیوازلا  یعون  دحأ  نم  درف  لکف  سکعلاب  ام و  مسج  هاواسم  یلإ  اهدودح  یف  هکرحلاب  غلبی  حطـسلا ال  یف  دیازتملا  اذـک 

یه عونلا و  کلذ  نم  یهتنملا  إدـبملا و  نیب  ردـقلا  یف  هطـسوتملا  دارفألا  عیمج  هاواسم  یلإ  جـیردتلاب  غلبی  امنإ  ربکأ  راـص  هعلض و 
کلسم یف  هعقاو  یه  رخآلا و ال  عونلا  دارفأ  نم  یـش ء  هاواسم  یلإ  غلبی  نأ  نکمی  هکرحلا و ال  کلت  کلـسم  یف  هعقاو  نوکت  یتلا 

نیطخلا و میقتسمل  هیواسم  هیواز  یلإ  مظاعتلا  یف  سامملا  طخلا  هرئادلا و  نیب  یه  یتلا  هیوازلا  غلبی  نأ  مزلی  الف  الصأ  هکرحلا  کلت 
یلإ رغاصتلا  یف  هیلع  دومعلا  رطقلا  ساـمملا و  طـخلا  نیب  یتلا  ـال  همئاـقلا و  هاواـسم  یلإ  مظاـعتلا  یف  طـیحملا  رطقلا و  نیب  یتلا  ـال 

داوجلا مظعأ  یه  ام  هاواسم 

- میمتت ثحب و 

سایق امهنیب  يرجی  اـم  حلـصی  نأ  دـب  ـالف  صقنأ  وأ  دـیزأ  وأ  رغـصأ  وأ  مظعأ  اـهنأب  هیواز  یلإ  هیواز  تسیق  اذإ  لوقی  نأ  ثحاـبلل  و 
نیب هلثامملاف  هیلع  دـئاز  یـش ء  رمألا و  کلذ  لثم  یلع  لمتـشی  نأ  دـب و  رمألا ال  یلإ  هبـسنلاب  دـیزألا  مظعـألا و  ذإ  اـضیأ  هاواـسملا 

.ناکمإلاب هتباث  نیطخلا  هفلتخملا  نیطخلا و  همیقتسملا 

داع امهنیب  دـجوی  نیرادـقم  نیب  ققحتی  ام  یلع  زاجملا  هقیقحلاـب و  وأ  یمـسالا  كارتشـالاب  لاـقی  اـهلباقمک  هیدـیزألا  نأـب  هباوج  و 
لاقی نأب  رخآلا  نم  نیسناجتملا  نیرادقملا  دحأ  هییأ  اهنأب  تمسر  هیددع  هلاحم  امهنیب ال  هبسنلا  ناکراشتملا و  امهل  لاقی  كرتشم و 
مزلی نیبسانتملا و  نیب  سناجتلا  یـضتقت  یتلا  یه  هذه  و  هنم - ءزج  نیرـشع  نم  ءزج  وأ  هعبر  وأ  هثلث  رادقملا  كاذ  نم  رادقملا  اذه 

لاقی نأ  نکمی  نیرادقم ال  نیب  ققحتی  ام  یلع  دئاز و  یش ء  عم  رخآلا  یلع  هوقلاب  المتشم  امهدحأ  نوک 
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طخلا سدیمـشرأ  فرع  اذـل  بیرق و  سنج  وأ  دـحاو  عون  نم  اـمهنوک  یـضتقی  ـال  وه  هبحاـص و  نم  وه  یـش ء  يأ  اـمهنم  دـحاول 
طوـطخلا نیب  اذـک  ریدتـسملا و  میقتـسملا و  طـخلا  نیب  فـالتخالا  نأ  عـم  نیتـطقن - نـیب  هلـصاولا  طوـطخلا  رـصقأ  هنأـب  میقتـسملا 

.هعونملا لوصفلاب  بیدحتلا  یف  هفلتخملا  هریدتسملا 

کلذ یلعف  هیمکلا  نم  عون  یف  نیدحتم  نایواستملا  نوکی  نأ  دب  الف  هیمکلا  رادـقملا و  یف  هلثامملا  الإ  اهل  ینعم  الف  هاواسملا  امأ  و 
هرئادلا نم  هدحاو  هجرد  انـضرف  اذإ  امک  هل  ایواسم  ریـصی  نأ  نودب  مظعألا  نم  مظعأ  نیرادقملا  رغـصأ  ریـصی  نأ  حصی  هنأ  رهظ  دق 
هیواسم اتقو  ریصی  نأ  نودب  هلاحم  هنم ال  رغـصأ  تناک  دق  رطقلا و  نم  مظعأ  ریـصیف  رودلا  فصن  غلبی  نأ  یلإ  راجرفلا  هکرحب  دیزی 

.اذه فرعاف  هل 

عالـضألا يواستم  ثلثم  یعلـض  امهنوکل  رطقلا  فصن  يواسی  يذلا  هرتول  ایواسم  هرئادلا  نم  طیحملا  سدـس  نوک  نم  مزل  ام  امأ  و 
يذلا طیحملا  سدس  لثم  ءزج  نیرشع  هئام و  رطقلا  نوکی  اهب  ءازجأ  نم  رطقلا  فصنک  ءزج  نیتس  نوکی  رتولاف  یسرتلا  ناهربلا  یف 

.باسحلا دنع  طیحملا  ءازجأ  یه  نیتس  هئامثالث و  سدس  اضیأ  نوتس  هؤازجأ 

نیرـشع هئام و  هقیقحلا  بسحب  رطقلا  ءازجأ  تسیل  ذإ  یعـضو - رطقلا  فصنل  یقیقح و  طیحملا  سدـسل  نیتس  ددـع  نأ  هیف  هجولاف 
رسک رشع و  هعبرأ  هئام و  یه  هیقیقحلا  هؤازجأ  امنإ  تاباسحلا و  یف  هلوهـسلا  یه  اهوعار  هحلـصمل  مهدنع - عضولا  بسحب  یه  لب 

.روذحم ریغ  مزاللا  مزال و  ریغ  روذحملاف  هقیقحلا - یف  عضولا ال  یف  الإ  اهرتو  سوقلا و  نیب  هاواسملا  مزلی  ملف 

فـصتت یهف  هاواسملاب  نیتیمـصلا ال  هیـصقنألا  هیدـیزألاب و  هبـسن  عاونألا  هفلاختملا  ریداـقملا  نیب  اوتبثأ  سدیمـشرأ  مهنم  ءامدـقلاف 
رهتـشا ام  یلع  اقلطم  بسنلا  یف  سناجتلا  طارتشا  هیددـعلا و  بسنلا  رئاس  هاواسملا و  نود  ممـصلا - هجوب  نیفلتخملا  نیب  هتواـفملاب 

.هیمص يأ  هیرادقم  هیددع ال  تناک  اذإ  امیف  دیفت  نیرخأتملا  نیب 

انکرت باوجلا  یف  لصألا  هکرتشم  ذخأملا  هقفتم  هریثک  يرخأ  ههبش  انهاه  و 
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نیحی ثیح  یجیس ء  امک  هکرحلا  قیقحت  یلع  لکلا  نع  هبوجألا  ءانب  نأل  لیوطتلا و  یف  باهسإلا  هفاخم  لیصفتلا  هجو  یلع  اهرکذ 
.هللا ءاش  نإ  اشتفم  هرظتناف  هنیح 

هکرحب هطقنلا  هکرح  باجیإک  هفاسملا  نم  اهئازإب  مسقنم  ریغ  ائیـش  نامزلا  هکرحلا و  نم  مسقنم  ریغ  یـش ء  روضح  مازلتـساک  یه  و 
نم هفاسملا  بکرتل  همزلتـسملا  تانآلا  یلاتت  هیلی  نآ  یف  نآلا  مدـع  ءاضتقاک  همـسقنم و  ریغ  زایحأ  یلاتت  ـالثم  طورخمک  هیف  یه  اـم 

باجیتساک هاذاحماللا و  قابطنااللا و  اذک  نینآلا و  رواجت  لوصولا  نآ  یلی  نآ  یف  لوصواللا  ثودح  مازلتساک  تامـسقنملا و  ریغ 
یـضم و امع  هلاصفنا  عم  مسقنم - ریغ  ارمأ  نامزلا  نم  رـضاحلا  نوکب  هیعفدـلا  ناوکألا  نم  هکرحلا  تانآلا و  نم  ابکرم  ناـمزلا  نوک 

وه نآ  یف  اهثودح  مدعل  اهثودحل  لوأ  هکرحلا ال  نوکی  رکذ و  ام  لثمب  هنع  لصفنم  رخآ  نادـجو  مدـع  اذإف  امهمدـعب  یتأیـس  امع 
نآ یف  لب  أدبم  أدـبم  ضرف  ام  نکی  مل  الإ  نامز و  امهنیب  نوکی  رخآ  نآ  یف  نآلا و ال  یف  ادوجوم  نامزلا  ناکل  الإ  هکرحلا و  أدـبم 

.نوکسلا نامز  رخآ  وه  يذلا  لوألا  نآلا  یلی 

اتقفتا اذإ  اءوطب  هعرـس و  نیتکرحلا  نیب  توافتلا  نادجو  مدع  مسجلا  لاصتا  مازلتـساک  یناثلا و  نآلا  یف  لوألا  نوکلا  اهانعم  نوکیف 
يرخألا و نویأل  هیواسم  امهنم  هدـحاو  لک  نویأف  نیأ  یف  اـمهنامز  نم  ضرفی  نآ  لـک  یف  اـمهنم  لـک  نوکل  كرتلا  ذـخألا و  یف 

.موزلملا اذک  لطاب و  مزاللا 

لبجلل هلدرخلا  هاواسم  مازلإ  یف  ههبشلا  هذه  هبش  رم  دق  و 

هیاهنلا ریغ  یلإ  هتباث  هیکاکفنالا  همسقلا  لوبق  نأ  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

طئاسب سیل  ـالثم  ءاوهلا  ءاـملاک و  هدرفملا  ماـسجألا  نم  نودـهاشی  اـم  نأ  یلإ  سیطارقمیذ  مهنم  ءامدـقلا  نم  عمج  بهذ  هنأ  ملعا 
هیکاکفنالا همسقلل  هلباق  ریغ  هبالصلا  هیاغ  یف  عبطلا  ههباشتم  راغص  طئاسب  سامت  نم  هلصاح  یه  امنإ  لب  قالطإلا  یلع 
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.ءزجلاب نیلئاقلا  بهذم  نع  بهذملا  اذه  زاتمی  اماسجأ  اهتیمستب  اذهب و  طقف و  هیمهولا  لب 

.ءالخلاب لوقلا  اومزتلا  اهتطاسبل و  تارک  اهنأ  یلإ  مهنم  نورثکألا  بهذف  اهلاکشأ  یف  اوفلتخا  مث 

بعکم و ضرألل  تاثلثم و  عبرأ  رانللف  لاکـشألا  یف  عاونأ  هسمخ  یلع  لیق  تاـعبرم و  لـیق  تاـثلثم و  لـیق  تاـبعکم و  اـهنإ  لـیق  و 
[. تاسمخم  ] تامسجم هدعاق  رشع  ینثا  وذ  کلفلل  تاثلثم و  هدعاق  نیرشع  وذ  ءاملل  تاثلثم و  دعاوق  ینامث  وذ  ءاوهلل 

.عاونألا هقفتم  اهلعجی  مهضعب  لاکشألا و  هفلتخم  اهنإ  نولوقی  مهنأ  افشلا  یف  خیشلا  رکذ  يزارلا و  بیطخلا  هلقن  ام  اذه 

لک یلع  زاج  مهفارتعاب  عبطلا  ههباشتم  تناک  امل  ءازجألا - کلت  نأب  بهذـملا  اذـه  نـالطب  یف  لیلدـلا  نیرخأـتملا  ضعب  ررق  دـق  و 
ءزج لک  یلع  زوجیف  عومجملا  یلع  زوجی  امم  هیکاکفنالا  همسقلا  اهعامتجا و  نم  لصاحلا  عومجملا  یلع  رخآلا و  یلع  زاج  ام  اهنم 

.ثحب هیف  عومجملا و  یلع  تعنتمال  هتاذ  یلإ  رظن  ءزجلا  یلع  تعنتما  ول  ذإ 

نأ هیف  رمألا  هیاغ  ذإ  عبطلاب  هیواستم  اهنوکب  مهفارتعا  يدـجی  ـال  هیهاـملا و  یف  ماـسجألا  کـلت  يواـست  یلع  اـینبم  هنوکلف  ـالوأ  اـمأ 
.ایناهرب نایبلا  نکی  ملف  کلذب  مهمازلإ  لصحی 

هیکاکفنالا همـسقلل  لباق  مسج  لک  نأ  تبثی  ملف  هیهاملا - یف  نادـحتم  ناءزج  دـجوی  هیهاملاب و ال  هفلاختم  اهنأ  یعدـی  نأ  لئاقل  و 
.معی نأ  نع  الضف  یلویهلا  تابثإ  لیلد  متی  ملف 

ماسجألا و اهنم  بکرتی  یتلا  اهیدابم  هسوسحملا و  ماسجألا  يواست  یلع  فوقوم  ریرقتلا  اذه  یلع  لیلدلا  اذه  هحـص  نألف  ایناث  امأ  و 
هقفتم اهیدابم  ناک  اذإف  هرورضلاب  عئابطلا  هفلاختم  هسوسحملا  ماسجألا  هذه  نأل  اضیأ - اهب  نوفرتعم  مه  تباث و ال  ریغ  وه 
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هیداملا ءازجألا  درجم  نم  لصاحلا  ددـعلا  عومجملا - نم  دارملا  ناک  نإ  هعیبطلا و  یف  نیقفتم  ءزجلا  لکلا و  نکی  ملف  اـعیمج  عبطلا 
یف اهریغل  هیواستم  اهنأب  اهیلع  مکحی  یتح  هیعیبط  هدـحو  اـهل  هلـصأتم  هقیقح  اـهل  سیلف  لـکلل - هلـصاحلا  هروصلا  هظحـالم  ریغ  نم 
اهنم دحاو  لک  عابط  يواسی  موسقملا  یف  هینینثا  ثدحت  اهعاونأب  همـسقلا  نأ  خیـشلا  لوق  نع  مکحلا  اذه  ذخأ  هنأک  مأ ال و  هقیقحلا 

- هداسف یفخی  الف  الإ  درفملا و  مسجلا  یلع  هدراولا  همسقلا  هنم  دارملا  نأ  ردی  مل  عومجملا و  عابط 

یقرش رون  عم  یبرغ  لظ 

.مامتإ حرش و  دیزم  عم  خیشلا  مالک  نم  رکذ  امب  مارملا  اذه  تابثإ  یف  فتکیل  و 

همسقلا عاونأ  نم  دارملا  هعیبطلا و  نم  معأ  وه  امهریغ و  وأ  ناک  انوکس  وأ  هکرح  یشلل ء  هیلوألا  هیتاذلا  هفصلا  ردصم  هانعم  عابطلاف 
هـسفن یف  عوضوملل  وه  اـم  يأ  نیراـق  نیـضرع  فـالتخا  بسحب  وأ  ضرفلا  مهولا و  بسحب  وأ  عـطقلا  کـفلا و  بسحب  نوـکی  اـم 

.ماسقألا هذه  رکذ  رم  دق  يذاحتلا و  سامتلاک و  هریغ  یلإ  سایقلاب  هل  وه  ام  يأ  نیراق  ریغ  وأ  ضایبلا  داوسلاک و 

یناثلاف و مهولا  درجم  یف  ناک  نإف  الإ  لوألاف و  قارتفالا  یلإ  يدأت  نإ  ماسقنالا  نأ  عاونألا  هذه  یف  همـسقلا  راصحنا  یلع  لیلدـلا  و 
.ثلاثلاف الإ 

ریغلا نیـضرعلا  بسحب  نوکی  ام  امیـس  یمهولا  ماسقنالا  لیبق  نم  وهف  الإ  اثلاث و  امـسق  هیمـسقب  اذه  راص  درجملاب  مهولا  اندیق  امب  و 
.نیراقلا

یفاضإ لاصتا  هیمسقل  ضرع  یجراخ  رخآلا  جراخلا و  یف  هعازتنا  أشنم  یمهو  امهدحأ  نأب  هیمسق  نیب  هقرفتلا  یلإ  اقباس  انرشأ  دق  و 
ارسک و مسقنی ال  ام ال  ءزجلا  نأ  مهلوقب  ایمهو  امهب  ماسقنالا  نوک  یلع  مهـضعب  لالدتـسا  ناویحلا و  ءاضعأل  ضرعی  يذلا  ینعملاب 

نیضرع فالتخاب  نوکی  امل  ضرعت  ریغ  نم  اضرف  امهو و ال  اعطق و ال  ال 
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.یفخی امک ال  فیعض 

یفن یشلا ء  نع  دحاو  ینعم  یف  هدعابتملا  عاونألا  یفن  نم  رهظ  دق  همـسقلا و  ءاحنأ  طبـض  درفلا ال  رهوجلا  فیرعت  هنم  ضرغلا  نأل 
امسج هضعبب  یقال  وأ  ءوضلا  هیلع  عقو  وأ  نخست  هضعب  يذلا  مسجلا  نأب  عطقن  انإ  مهلوق  اذک  و  یـشلا ء - کلذ  نع  طسوتملا  عونلا 

.ادحاو امسج  داع  هاقالملا  وأ  ءوضلا  وأ  نخستلا  کلذ  لاز  اذإ  مث  نیمسج  رصی  مل  لعفلاب و  لاصفنالا  هیف  لصحی  مل  رخآ 

اهتاذ یف  دوعت  مث  اهدودـح  كرحتملا  هافاوم  بسحب  جراخلا  یف  هیاـهن  ـالب  اـماسقأ  هفاـسملا  ریـصی  کلذـک  ناـک  ول  مهلوق  اذـک  و 
عم اهمامضناب  نیراق  نیضرع  فالتخاب  یتلا  نع  جراخلا  یف  عوقولا  بلس  جیورت  نإف  هکرحلا - عاطقنا  دنع  اهسفن  یف  هدحاو  هلصتم 

عفترا نإ  هنم و  ضایبلا  لحم  ریغ  مسجلا  نم  داوسلا  لحم  نأب  نوعطاق  انإف  هطلاغملا  سیلدتلا و  نم  عون  بلسلا  کلذ  اهیف  حص  یتلا 
.درابلا ءاملا  ریغ  راحلا  ءاملا  نأب  ضیبألا و  حطسلا  ریغ  دوسألا  حطسلا  نأب  هنطاب و  یف  ارمغنا  اذإ  اصوصخ  ضرفلا و  مهولا و 

.ددعلا یهانت  مدع  نع  الضف  هجوب  هفاسملا  ددعت  مزلیل  هددعتم  هفاسملل  كرحتملا  هافاوم  نإ  لاق  يذلا  نم  مث 

تقو لک  یف  هکرحلا  نم  دوجوملا  نأ  نیرخأتملا  طیلاغأ  نم  الإ  اذه  له  عقاولا و  یف  ادودح  هلـصتملا  هفاسملل  نإ  لاق  يذـلا  نم  و 
ام بسح  نایذهلا  اذـه  لاجم  دـحأل  قبی  مل  هجوب  نامزلا  هکرحلا و  هقیقح  قیقحت  یلع  نافرعلا  قارـشإ  فطعنـس  مسقنم و  ریغ  ءزج 

.لعفلاب لاصفنا  هنأب  افشلا  قطنم  یف  خیشلا  حیرصت  دکؤی  امم  و  یلاعت - هللا  ءاش  نإ  هاندعو 

رونی قارتفالا  یلإ  دأت  ریغ  نم  جراخلا  یف  لاصفنا  نیضرعلا - فالتخا  بسحب  لاصفنالا  نأ  نم  تاراشإلا  حرـش  یف  اضیأ  رکذ  ام  و 
نع امهنم  دحاو  لک  زیمتی  همسقلا  بابسأ  دحأب  نافرط  هیف  ضرفی  وأ  دجوی  امم  زیحتم  لک  نأ  همالک  ینعمف  هانررق  ام 
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لاصتالا نأل  کلذ  امهیلإ و  لحنملا  عومجملا  عابط  رخآلا و  عابط  نیمسقلا  نم  لک  عابط  يواسی  جراخلا  یف  وأ  مهولا  یف  امإ  رخآلا 
هلـصحتملا هیهاملا  یف  هفلاختم  رومأل  ضرعی  دحاولا ال  دوجولا  ینادـحولا و  دوجولا  نم  وحن  وه  لب  دوجولا - یف  هدـحو  نع  هرابع 

ضعب یلإ  اهـضعب  جاتحملا  لصفلا  سنجلا و  هروصلا و  هداـملا و  فـالخب  رخـآلا  نع  هتیهاـم  ماـمت  یف  اـهنم  لـک  ینغتـسملا  هماـتلا 
.هماهبإ هناصقنل و 

نوکی وأ  رخآ  دـحاول  اهنم  دـحاو  لقأ  رخآلل و ال  يواسی  هیـسیطارقمیذلا  ماسجألا  نم  مسج  لک  عابط  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ـال  نذإـف 
.نینثا نیب  عابطلا  یف  كارتشا  ثیحب ال  عابطلا  هفلاختم  عیمجلا 

یلع وأ ال و  هعافترا  عنتمی  ثیحب  امإ  امهلاصفنا  ینعأ  نیمسجلا  قارتفا  امهلاصتا و  ینعأ  نیفصنلا  ماحتلا  لوقنف  لوألا  قشلا  یلع  امأ 
مأ یتاذ  رمأل  عاـنتمالا  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـال  لوـألا  یلع  و  ماـسجألا - کـلت  یف  لـصولا  و  لـصفلا - زیوجت  نم  مارملا  تبث  یناـثلا 

یـش ء ناکمإب  تبثی  امنإ  وه  رهظیـس و  امک  یلویهلا  تابثإ  دیهمت  بولطملا  نأل  کلذکف  یناثلا  ناک  نإف  قرافم - وأ  مزال  یـضرع 
نویـضایرلا اهامـس  یتلا  ماسجألا  ضعب  یف  هبالـصلا  رغـصلاک و  قرافم  وأ  کلفلاک  مزال  عنامل  جراخلا  یف  دـعب  عقی  مل  نإ  امهنم و 

نم لوألا  سوسحملا  وه  مسجلا و  کلذ  هکرحلا  هیف  عطقی  يذـلا  نامزلا  هئازإب  سحلا و  دـنع  همـسقلا  لمتحی  ـال  لوـألا  سوسحملا 
هلاوجلا هطقنلاک  كرحتملا  كرحت  اذإ  يذـلا  نامزلا  وه  و  هیهلإلا - سیماونلا  باتک  یف  نوطالفأ  میظعلا  هرکذ  امک  مهدـنع  ناـمزلا 

لوألا ناک  نإ  و  عقاولا - یف  کلذـک  نکی  مل  نإ  اعم و  ءازجألا  یعمتجم  سحلا  امهاری  ـالیوط  اـطخ  وأ  همیظع  هرئاد  هیف  هطباـهلا  وأ 
بـسحب فلاخت  نإ  ماسجألا و  کلت  لوقنف  یناثلا  قشلا  یلع  امأ  و  هفـالخ - ضورفملا  دـحاو و  یف  اروصحم  هعون  نوکی  نأ  بجیف 

ثیح نم  اهدارفأ  فلتخی  امنإ  و  جراخلا - یف  هلـصحتم  هیعون  هیهام  ماسجألا  عیمج  نیب  هکرتشملا  هیمـسجلا  نأ  الإ  روصلا  عئابطلا و 
.جراخ نم  اهیلإ  هفاضنم  رومأب  اهدارفأ  یه 
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لوصفلاف سنج  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  نیب  عاونألا و  هدام  وه  يذـلا  ینعملاب  مسجلا  نیب  قرفلا  نایب  هیهاملا  ثحابم  یف  رم  دـق  و 
اذإ هیمـسجف  یناثلا  ینعملا  یلإ  سایقلاب  همـضنم  هنومـضم  هیلخاد  تاممتم  لوألا و  ینعملا  یلإ  ساـیقلاب  همـضنم  هیجراـخ  ضراوع 
یف هل  انیابم  رخآ  امسج  فلاخ  اذإ  مسج  امأ  و  اضارعأ - وأ  هیروص  رهاوج  تناک  ءاوس  هیجراخ  رومأب  تناک  يرخأ  هیمسج  تفلاخ 

.اریثک طلغی  امم  نیینعملا  نیذه  نیب  قرفلا  مدع  هیلخاد و  رومأب  تناک  عونلا 

لصحم و یعون  دحاو  رمأ  ماسجألا  عیمج  یف  مسج - وه  امب  مسجلا  هقیقح  مامت  یه  هیدادتمالا و  روصلا  نأ  یف  ههبـش  هلمجلاب ال  و 
نیلصتملا نیءزجلا  نیب  ماحتلالا  ناک  ول  ذئنیحف  لکلا  یف  عنتمی  زوجی و  دارفألا  ضعب  یف  اهل  عنتمی  زوجی و  ام  دحاو و  اهیف  اهاضتقم 
نیمـسجلا نیب  كاکفنالا  ناـک  ول  ادـحاو و  الـصتم  اـهلک  تادادـتمالا  ماـسجألا و  نوکی  نأ  مزلی  هیدادـتمالا  هعیبطلا  تاذ  یـضتقم 

يرورـض کلذ  مهولا و  یف  نیعلا و ال  یف  ققحتی ال  مل  لب  ادـحاو  الـصتم  هعیبطلا  کلت  نم  یـش ء  دـجوی  مل  اهل  اـیتاذ  نیلـصفنملا 
.هحرش مسالا و  موهفم  بسحب  هعیبطلا  کلت  دارفأ  نم  تسیل  اهدوجو  هلاحتسا  عم  هدرفلا  رهاوجلا  نالطبلا و 

يوعد یلإ  هجاح  هیمـسجلا و ال  ثیح  نم  ماسجألا  نم  یـش ء  یف  دح  دنع  فقی  هیکاکفنالا ال  همـسقلا  نأ  یلع  ناهربلا  ریرقت  اذهف 
.هیلدجلا هسیقألا  یف  امک  مصخلا  دنع  هملسم  وأ  هیناهرب  همدقم  يوعدلا  تناک  ءاوس  ماسجألا  یف  هباشتلا 

کلفلا یف  ماسقنالا  نع  عناملا  لعج  هیکلفلا و  هیسیطارقمیذلا و  ماسجألا  یف  همـسقلا  تابثإ  یف  دحاو  نایبب  خیـشلا  یفتکا  کلذل  و 
وه امب  هرهوج  یف  الخاد  کلفلا  یف  عناملا  ناک  نإ  كرتشملا و  عابطلا  نع  اجراخ  نیتلیبقلا  یف  عناـملا  لـعج  ـالئاز و  اـهیف  اـمزال و 

مسقنی مل  ادحاو  اصخش  الإ  نوکی  نأ ال  هعون  قح  نمف  هیف  لخد  وأ  عناملا  مزل  املک  طقف و  مسج  وه  امب  مسجلا ال  نم  صاخ  عون 
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رخآ صلخم 

ءزجلا لبقی  نأ  بجوی  یمهولا  ضیعبتلل  هلوبق  درفم و  مسج  یف  رظنلا  نـأل  ناـهربلا  متل  هلـصفنملا  ماـسجألا  هباـشت  نع  رظنلا  عطق  ول 
هیرادـقملا اهءازجأ  نأ  اضیأ  اهقباطی  ام  هیدادـتمالا و  هقیقحلا  نم  نإف  ءزجلا  لـکلا و  هباـشتل  سکعلاـب  لـکلا و  هلبقی  اـم  يرادـقملا 

ضرعی نأ  هکرتـشملا  هیهاـملا  بسحب  زوجیف  صخـشت  هوقلاـب و  دوـجو  ءزجلل  ینیع و  صخـشت  لـعفلاب و  دوـجو  لـکللف  اـهتایئزج 
.الصتم لصفنملا  الصفنم و  لصتملا  نوکی  نأ  زجیلف  سکعلاب  رخآلل و  ضرعی  ام  امهدحأل 

.لکلا ءزجلا و  نیب  قرف  قبی  ملف  لکلا  رادقمک  هرادقم  نوک  حصی  نأ  مزلی  مسجلا  ءزج  س 

نم ازئاج  ناک  لدابتلاف  الإ  اءزج و  ءزجلا  الک و  لکلا  نیعت  تایرورـض  نم  اذـهف  هلثم  ءزجلا  رادـقملا  نوکی  نأ  عنمی  لـکلا  هیلک  ج 
.هعیبطلا ثیح 

.عومجملا یلع  هئازجأ ال  یلع  لصفلا  عنتما  ثیح  اکلف  هنوک  ثیح  نم  کلفلا  یف  لوقت  امف  س 

ضرفلا بسحب  موسقملاف  مسجلا  یف  راس  ریغ  یناحور  رمأ  هرهوجل  هعونملا  هتعیبط  نأل  يرادـقم  ءزج  کلف  وه  امب  کلفلل  سیل  ج 
.هتیناویح هبلاق ال  ناویحلا  نم  موسقملا  نأ  امک  هتیکلف  کلفلا ال  هدام 

یف دحاو  ینعمب  نیینعملا  نیب  كرتشم  ظفل  لامعتسا  یلع  لالدتـسالا  ینبم  نأ  یه  اهلح  یف  لوحفلا  تیعأ  هروهـشم  ههبـش  انهاه  و 
ام ایقلخ و  الاصتا  ایرطف و  الاصفنا  الإ  سیل  اهؤازجأ  هیـسیطارقمیذلا و  ماسجألا  هلبقی  ام  نأ  وه  الیلد و  هطلاغم ال  نوکیف  نیعـضوملا 

يذـلا فاصتالا  ینعمب  نیلوألا  یف  لوبقلا  ظفل  اذـک  ناتیراط و  ناتفـص  ءازجألا  لاصفنا  ماسجألا و  ماحتلا  زیوجت  نم  امهیلع  ساـقی 
مکح دارطا  یضتقمف  هیلعفلا  عماجی  يذلا ال  ددجتملا  دادعتسالا  ینعمب  نیریخألا  یف  موزللا و  یفانی  هیلعفلا و ال  عماجی 
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لاصفنالا و اهترطف و  لوأ  بسحب  ماسجألا  کلت  نم  لک  یف  هدـحولا  لاصتالا و   (1) زاوج وه  تایئزجلا  عیمج  یف  هدحاولا  هعیبطلا 
.کلذک اهئازجأ  یف  ددعتلا 

دعب لصفلا  وأ  لصفلا  دعب  لصولا  ءرط  ناکمإ  یلإ  هیف  لسوتلا  نم  دب  لب ال  یلویهلا  تابثإ  دیهمت  یف  ینعملا  اذـه  توبث  یفکی  و ال 
اهل عماجملا  یتاذلا  ناکمإلا  نود  دوجولا  یف  هیلعفلل  ریاغملا  يدادعتـسالا  ناکمإلا  عضوم  لک  یف  یلویهلا  یلإ  جوحملا  نإف  لصولا 

.هللا ءاش  نإ  ملعتس  امک  هرابتعا  لقعلا و  هظحالم  نم  برض  یف  الإ  هیف 

ناکمإل قواسم  هیمهولا  همسقلا  لوبق  نأب  هردق  هللا  فعاض  مارکلا  رباکأ  دنـس  مالعألا و  مظاعأ  دیـس  انداتـسأ  انخیـش و  باجأ  دق  و 
ضرف ناکل  هتاذل - هیلع  كاکفنالا  عنتما  ول  ذإ  لئاز  وأ  مزال  عنام  اهنع  عنم  نإ  دادتمالا و  هعیبط  سفن  یلإ  رظنلاب  هیکاکفنالا  همسقلا 

نأ کش  تاوذلا و ال  تاقرافملا  یف  هضرف  نیب  هیف و  ماسقنالا  ضرف  نیب  قرف  ذـئنیح  نکی  مل  هیعارتخالا و  ماهوألا  نم  هیف  ماسقنالا 
نم یمهولا  ماسقنالا  ضرف 

ماسجألل و ددعتلا  لاعفنالل و  صـصخم  نم  دب  الف  هرطفلا  لوأ  بسحب  اهئازجأ  ماسجألا و  هعیبط  یلإ  رظنلاب  کلذ  زاج  اذإ  لوقأ  - 1
هداملا دادعتسا  الإ  سیل  صصخملا  لاحم و  صصخم  الب  صیـصختلا  هدحاو و  امهیلإ  لعافلا  هبـسن  نإف  اهئازجأل  هدحولا  لاصتالا و 

همعز اـمک  یلوـألا - هداـملا  یه  تسیلف  هروـصلا  یلوـیهلا و  نم  اـبکرم  هروکذـملا  ماـسجألا  نم  لـک  نوـکی  نأ  بـجیف  یلوـیهلا  و 
هورکذ امم  ذوخأم  هانرکذ  ام  نأ  یفخی  مث ال  یلویهلا  دـیهمت  تابثإ  یف  یفکی  ینعملا  اذـه  توبث  نأ  هانرکذ  امم  رهظف  سیطارقمیذ 

یف ارـصحنم  هعون  نوکی  هل  هدام  ام ال  نأ  هیداملا و  ضراوعلاب  نوکی  امنإ  دحاولا  عونلا  دارفأ  ددـعت  نأ  نم  اضیأ  ناهربلا  هیلع  ماق  و 
مل اذإ  هعیبطلا  نإف  هعیبطلا  سفن  یلإ  رظنلاب  ینعملا  اذه  زاوج  یف  هیناثلا  یلوألا و  هرطفلا  نیب  قرفت  لقعلا ال  ههیدـب  اضیأ  و  هصخش -
نإف اضیأ  اهتاذ  یلإ  رظنلاب  هرطفلا  دـعب  امهنع  هیبآ  نکی  مل  هرطفلا - لوأ  یف  اهتاذ  یلإ  رظنلاـب  لاـعفنالا  كاـکفنالا و  نع  هیبآ  نکت 

وه ال ضراعل و  عانتمالا  ناـک  كاـکفنالا  نع  هب  یبأـت  اـم  هرطفلا  دـعب  تاذـلل  ضرع  نإ  اـهیناث و  هرطفلا و  لوأ  یف  هدـحاو  تاذـلا 
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، یتاذلا  عانتمالا  یضتقی 
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.نیضرع فالتخا  هؤشنم  ناک  اذإ  اصوصخ  هیعازتنالا و  یناعملا 

- فشک ثحب و 

هنوک ملـس  نإ  همـسقلا و  مهوت  اضیأ  هیلاصفنالا و  همـسقلل  لباق  ریغ  هیمهولا  همـسقلل  لباق  لصتم  مهدنع  هنإف  نامزلاب  ضوقنم  اذـه 
زوج امبر  ذإ  يدادعتـسالا  نع  الـضف  یتاذـلا  هناکمإ  مزلتـسی  رمأ ال  عوقو  لقعلا  زیوجت  نکل  جراـخلا - یف  اـهعوقو  زیوجتل  اـقواسم 

.رظنلا يداب  یف  ائیش  لقعلا 

همسقلا مهوتک  هیف  همسقلا  مهوت  نوکی  نأ  مزلی  ال  یجراخلا - كاکفنالل  الباق  ادتمم  نکی  مل  اذإ  مث  هفالخ  رهظ  ناهربلا  ماق  اذإ  مث 
همـسقلا ریدقت  نوکی  هل  عضو  دادتما و ال  ام ال  دادتمالا و  سنج  نع  جراخ  كاذ  دـتمم و  اذـه  نأب  امهنیب  قرفلا  روهظل  درجملا  یف 

.لقعلا نم  اضحم  اعارتخا  هیف 

.نارخآ نالیلد  بلطملا  اذه  لاطبإل  نإ  مث 

دعب ءاملل  هباذـجلا  سأرلا  هقیـضلا  هروراقلا  یف  هبرجتلا  هیلع  لدـی  امک  ماسجألا  یف  نییقیقحلا  فثاکتلا  لخلختلا و  دوجو  امهدـحأ 
.الاحم ءالخلا  نوک  عم  دسلا  دعب  رانلا  یف  هحایصلا  صملا 

هیلاخ و جرف  اهنیب  لصحیف  یجیـس ء  امل  لاکـشألا  هیرک  تناک  هدـحاو  هعیبط  اذ  اطیـسب  ناک  ول  ماسجألا  کلت  نم  الک  نأ  امهیناث  و 
یلإ هیعادـتم  نوکی  اهؤازجأ  اضیأ  فلخ و  اذـه  ادـحاو  الـصتم  نکی  مل  عئابطلا  هفلتخم  ماسجأ  نم  ابکرم  ناک  نإ  لاـحم و  ءـالخلا 

ءالخلا عوقو  نم  الوأ  مزل  ام  مزلیف  هیعیبطلا  اهلاکشأ  اهزایحأ و  یلإ  عوجرلا  كاکفنالا و 
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لوصف هیف  هقیقح و  هیهام و  یلویهلا  لاح  نع  ثحبلا  یف  یناثلا  نفلا 

زییمت لقأ  هل  دحأ  رکنأ  ام  ثیحب  اهتینإ  قیقحت  اهدوجو و  تابثإ  مسالا و  موهفم  ههج  نم  یلویهلا  هیهام  یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) لصف

یف روهمجلا  جاتحی  تابالقنالا و ال  تالاحتـسالا و  اهیلع  فلتخی  هریمخ  اهل  تائیهلا و  روصلا و  هیلع  دراوتی  اخنـس  ماـسجألا  یف  نإ 
هل نم  لک  نإف  اهلاوز  قحاوللا و  ثداوحلا و  هذـه  دوجول  هلباـقلا  هداـملا  ینعأ  مسـالا - اذـه  موهفم  هیلع  قدـصی  رمأ  دوجو  تاـبثإ 

رذبلا ناویح و  وأ  ناسنإ  دسج  ریـصت  هفطنلا  هفطن و  ریـصی  بارتلا  نأ  سدـحلا  وأ  رکفلاب  انیقی  دـقتعی  ملعی و  هیملع  هبطاخم  لاهیتسا 
.امحف وأ  ادامر  ریصی  رجشلا  ارجش و  ریصی 

عم انیط و  نیطلا  هفطن و  هیقاب  هفطنلا  نأ  لوقلا  اذـه  نم  مهفی  نأ  امإ  ولخی  اـناویح ال  نیطلا  نم  ارـشب و  ءاـملا  نم  قلخ  هنإ  لـیق  اذإ  و 
یتح اهتیلکب  هفطنلا  تلطب  نوکی  نأ  امإ  اناویح و  انیط و  وأ  ناسنإ  دسج  هفطن و  هدحاو  هلاح  یف  نوکی  یتح  ناویح  رـشب و  وهف  اذه 

.نیطلا اذک  الصأ و  یش ء  اهنم  قبی  مل 

رخآ یـش ء  اذه  هتیلکب و  لطب  یـش ء  کلذ  لب  نیط  نم  ناویحلا  هفطن و ال  نم  ناسنإلا  قلخ  ام  ذـئنیحف  ناسنإ  وأ  ناویح  ثدـح  مث 
هیف تلـصح  هئیهلا و  کلت  هنع  تلطب  هینیطلا  وأ  هیفطنلا  هئیهلا  هیف  ناک  يذـلا  رهوجلا  نوکی  نأ  اـمإ  هئازجأ و  عیمجب  ادـیدج  لـصح 

ارذـب عرز  نم  لک  کلذـل  هماعلا و  امهدـقتعی  امم  تسیل  هفاکلا و  دـنع  نالطاب  نـالوألا  نامـسقلا  هیناویح و  هروص  وأ  هیناـسنإ  هئیه 
هنأب خرفلا  یلع  هرذب و  نم  هنأب  عرزلا  یلع  مکحی  هئام و  نم  هنأب  هریغ  هدـلو و  نیب  قرفی  هدـلو  هل  نوکیل  جوزت  وأ  هنم  یـش ء  تبنیل 

.هضیب نم 

دیلوتلا یف  ریعشلا و ال  ریغ  ریعشلا  نم  ربلا و  ریغ  ربلا  نم  هعارزلا  یف  لصحی  هنأ ال  يرت  أ و ال 
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نم جودزملا  ریغ  نیمـسقلا  نم  جودزملا  نم  رامحلا و  ریغ  رامحلا  نم  سرفلا و  ریغلا  ضحملا  سرفلا  نم  ناسنإلا و  ریغ  ناسنإلا  نم 
.امهنم لک  تافص 

هـسفن بذکی  ناسنإلا  اذه  لثم  یناسنإلا و  سدحلا  درجم  هبذکی  لب  نطفلا  لقاعلا  هیلإ  تفتلی  دناعم ال  دناع  دـحاج و  دـحج  نإ  مث 
.هسفن نم  هیلإ  برقأ  هنأل  هللا  نع  ییحتسی  هسفن ال  نع  ییحتسی  نم ال  هسفن و  نع  ییحتسی  هنأ ال  الإ  هریثک  ماکحأ  یف 

دراوتی هدام  توبث  یلع  ءارآلا  یف  مهقارتفا  عم  ءالقعلا  نم  قافتالا  عقو  لب  دـحأل  اهیف  فالخ  ـال  موهفملا  ثیح  نم  یلویهلا  نأ  رهظف 
نم هجوب  مهدـنع  هیف  بیکرت  ـال  دـحاو  رمأ  وه  يذـلا  مسجلا  سفن  مهعبت  نم  نییقارـشإلا و  دـنع  اـهنأ  ـالإ  تاـئیهلا  روصلا و  اـهیلع 

.هدام یمسی  ریداقملا  روصلل و  هلوبق  هتفاضإ و  ثیح  نم  امسج و  یمسی  هتیرهوج  ثیح  نمف  هوجولا 

ینادحو رهوج  امهبیکرت  نم  لصحتی  هروص  یمـسی  هیف  لحی  رخآ  رهوجب  موقتی  طسبأ  رهوج  مهوذح  وذحی  نم  نیءاشملا و  دنع  و 
لباقلا لاصتالا  نم  یلویهلا و  نم  هتقیقح  یف  بکرم  مهدنع  مسجلاف  مسجلا  وه  هقحاللا و  روصلا  ضارعألا و  ریداقملل و  لباق  دحلا 

.لصفلل هلباق  ریغ  طئاسب  هددعتم  ماسجأ  سیطارقمیذ  باحصأ  دنع  هثالثلا و  داعبألل 

مهدنع فیلأتلاف  مسجلا  لصحیف  فیلأتلا  اهب  موقتی  یتلا  هدرفلا  رهاوجلا  وه  مهرثکت  مهبعـشت و  یلع  نوملکتملا  مه  رخآ  موق  دنع  و 
.یلویهلا وه  يذلا  هلحم  هب  موقتی  هتاذب و  موقی  رهوج  هروصلا  هلحمب و  لب  هتاذب  موقی  ضرع ال  هنأ  الإ  نیءاشملا  دنع  هروصلا  هلزنمب 

هبـشأ مهبهذـم  نوکی  یـضرعلا  لاـصتالا  و  یلوـیهلا - نم  بکرم  مسجلا  هداـملا و  یف  ضرع  ینامـسجلا  دادـتمالا  نأ  معز  نم  معن 
ءالؤه دنع  هروص و  هامـس  امب  هدنع  نوکی  دوجولا  یف  لحملا  هیرهوج  موقت  نأب  امهنیب - قرفلا  یقب  نیءاشملا و  بهذم  نم  هبهذمب 

هدنع ادحاو  اصخش  لحملا  نوکی  هیهاملا و  بسحب  هنم  رخآلا  ءزجلاب  مئاقلا  ضرعلاب  بکرملا  رهوجلا  موقت  یلع  مهقافتا  عم  هتاذب -
.مهدنع هددعتم  اصاخشأ  و 

یلإ سیطارقمیذ  بهذم  هبسنک  بهذملا  اذه  یلإ  نیملکتملا  بهذم  هبسن  و 
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ماسقألا و هیلعف  یف  ناقرتفم  ماسقنالل و  اهلوبق  اهتیرهوج و  عم  یلویهلا  هیمـسج  مدـع  یف  ناـکرتشم  نیذـه  نـأل  نییقارـشإلا  بهذـم 
.هوقلاب وأ  لعفلاب  هلصاح  اهعیمج  ماسقألا  نوک  یف  ناقرتفم  اهتیمسج و  یف  ناکرتشم  کناذ  اهمدع و 

یلویهلا ال هیرهوج  نأ  ملعتـس  هجو و  نم  لعف  هجو و  نم  هوق  نیهجو  تاذ  مهریغ  دنع  ضحم و  دادعتـسا  نیءاشملا  دنع  یلویهلا  و 
.الصحم لعفلاب  ارمأ  اهنوک  بجوی 

نم کـلذ  وحن  حـئاور و  موعط و  ناولأ و  یه  هباحـصأ - ماـظنلا و  دـنع  ماـسجألا  يداـبم  نأ  هلزتعملا  بتک  یف  روکذـملا  تلق  نإـف 
.ارهوج هفاک  نیملکتملا  دنع  ماسجألا  یلویه  نکی  ملف  ضارعألا 

.ضارعأ رهاوج ال  مهدنع  رومألا  هذه  نأ  الإ  معن  تلق 

تاداقتعالا و ءارآلا و  مهبتک و  یف  تاریثأتلا  ناوکـألاک و  تاـیلقعلا  تاـیمهولا و  لـثم  نأ  فدوص  اـم  یلع  بهذـملا  اذـه  ریرقت  و 
حئاورلا و موعطلا و  ءاوضألا و  ناولألا و  امأ  اعطق و  مسجلا  هقیقح  یف  مهدنع  اهل  لخد  ضارعأ ال  اهلک  اههبشأ  ام  تاذللا و  مالآلا و 

وه امک  حرـص  یتح  ماـسجأ  لـب  رهاوج  هعبت  نم  ماـظنلا و  دـنعف  اـمهریغ  هدوربلا و  هرارحلا و  نم  هسوململا  تاـیفیکلا  تاوصـألا و 
.هعمتجم رهاوج  نم  بکرم  فیطل - مسج  کلذ  نم  الک  نأب  هنع  لوقنملا 

یـش ء وه  فیطل  مسجف  حورلا  امأ  داـمجلا  وه  يذـلا  فیثکلا  مسجلا  راـص  تلخادـت  تعمتجا و  اذإ  هفیطللا  ماـسجألا  کـلت  نإ  مث 
راجنلا نیسحلا  ورمع و  نب  رارض  دنع  مسجلا  نأ  الإ  ضارعأ  رومألا  هذه  لک  روهمجلا  دنع  دحاو و  سنج  نم  هلک  ناویحلا  دحاو و 

.ضارعألا کلت  اهلحی  هعمتجم  رهاوج  نیرخآلا  دنع  ضارعألا و  کلت  نم  عومجم 

هـسوبی ضرألا  نأ  همکارتم و  هبوطر  ءاملا  نأ  یلع  ارـصم  ناک  ثحبلاب و  نیلغتـشملا  نم  صخـش  اذـه  اننامز  نم  اـبیرق  دـجو  دـق  و 
نأ نم  هریغ  فقاوملاک و  بتکلا  ضعب  یف  عقو  ام  ماظنلا و  یلإ  بسن  ام  عنـشأ  اذـه  و  ضارعألا -]  ] رـصانعلا رئاس  اذـکه  همکارتم و 

مسجلا
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.یغبنی ام  یلع  سیل  راجنلا  ماظنلل و  افالخ  هعمتجم  ضارعأ  عومجم  سیل 

.بتکلا رئاس  یف  ام  یلع  رارض  ماظنلا  ناکم  رکذی  نأ  باوصلا  و 

قفاوی وهف  اماسجأ  لب  رهاوج  اهببـسب  ضارعأ  عومجم  هلعجی  ماظنلا  اقافتا و  مسج  وه  امیف  مالکلا  نأـب  فقاوملا  مـالک  هجوی  اـمبر  و 
هب و موقی  رهوج  یلإ  ءاهتنالا  نم  دـب  لب ال  هتاذـب  موقی  ضرعلا ال  نأب  امهیلع  جاجتحالا  نأ  الإ  ینعملا - یف  موقلا  فلاـخی  راـجنلا و 

الک نأ  معز  ثیح  ماظنلا  يأر  یلع  مظتنی  هیجوتلا و ال  اذـه  مئالی  رهاوج ال  نوکی  الف  هفلاختم  ماسجألا  هلثامتم و  رهاوجلا  نأب  امهل 
رخـآلا رهاوجل  هلثاـمتم  نکت  مل  نإ  اهتاوذـب و  همئاـق  اهـسفنأ  یف  هلثاـمتم  رهاوج  نم  فلؤم  مسج  ـالثم  داوسلاـک  رومـألا  کـلت  نم 

.الثم هرارحلا  وأ  هوالحلاک 

.هیدل ملسم  ریغ  ماسجألا  ءاقب  نأ  عم  هیلع  ضهنت  هیقاب ال  ریغ  ضارعألا  هیقاب و  ماسجألا  نأب  جاجتحالا  نأ  اضیأ  رهظی  اذهب  و 

نأ برقألا  لـب  مارملا  متی  مل  مازلـإلا  دـصق  ول  یتح  نیعناـملا - بهذـم  یلع  یتأـتی  ـال  یلدـجف  رهاوجلا  لـثامت  عنمب  باوجلا  اـمأ  و 
راتخملا لعافلا  تابثإ  مهدنع و  هیعونلا  هروصلا  تابثإ  طانم  کلذ  نأل  نیملکتملا  ءامکحلا و  دـنع  هلثامتم  ماسجأ  یه  امب  ماسجألا 

.ماظنلا وه  امنإ  فالتخالاب  لئاقلا  ءالؤه و  دنع 

دسفأ ام  راطعلا  حلصی  نل  هدساکل و  اجیورت  هدسافل و  احالصإ  ماظنلا و  بهذمل  ادییأت  فقاوملا  بحاص  مالک  یف  ام  فخـسأ  ام  و 
فالتخالا نوکیف  مسجلا  هقیقح  یف  هلخاد  ضارعألا  نم  هلمج  لعجی  نأ  نع  رهاوجلا  سناجتب  لوقی  نمل  صیحم  ـال  هنأ  نم  رهدـلا 

یجراخلا و بیکرتلا  دوجولا و  یف  لـثامتلا  نیب  ینهذـلا و  بیکرتلا  موهفملا و  بسحب  سناـجتلا  نیب  قرفی  مل  هنأـک  اـهیلإ و  ادـئاع 
.یسنجلا داحتالا  یلقعلا و  بیکرتلا  ریدقت  یلع 

رئاس عم  تدحتا  اذإ  ماسجألاف  هیرهوج  هیـضرع و ال  هلوقم  تحت  هجردـنم  هیهام  نوکی  نأ  بجی  یلـصفلا ال  زیمملا  نأ  تیرد  دـقف 
انهذ و هیرهوجلا  یف  رهاوجلا 
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جراخلا یف  اهل  لصأت  ایلقع ال  اءزج  اهنم  لک  نوکی  دوجولا  یف  اهعم  دـحتی  لوصفب  اهزایتما  نم  دـب  الف  القع  اهل  اسنج  رهوجلا  ناک 
ناک وأ  ایعون  اداحتا  ضعب  عم  اهـضعب  رهاوجلا  وأ  ضعب  عم  اهـضعب  ماسجألا  تدـحتا  اذإ  امأ  کلذـک و  تسیل  حـئاورلا  موعطلا و  و 

ایجراخ و بیکرتلا  نوکی  یتح   (1) نیملکتملا ءامکحلا و  يأر  فالتخا  یلع  رخآ  رمأ  عم  هیمسجلا  وأ  هیرهوجلا  نم  ابکرم  اهنم  لک 
هیجراخلا هداملا  رییصت  نم  هیلإ  انرشأ  يذلا  هجولا  یلع  رابتعالا  نم  برـضب  عضو  اذ  ارهوج  وأ  ناک  امـسج  كرتشملا  رمألا  هیـسنج 

هقیقح یف  عاونأ ال  یه  امب  عاونألا  ضعب  هقیقح  یف  اهلوخد  الإ  مزلی  ـالف  راـبتعاب  ـالقع  اـجراخ و  هقیقحلا  هدـحتم  اـهنوک  عم  اـسنج 
ضحم اهنأ  هبهذم  نإف  ماظنلا  بهذم  وه  امک  ضارعألاب  هیعونلا  ماسجألا  موقت  نم  نییقارـشإلا  بهذم  وه  امک  مسج  وه  امب  مسجلا 

.مسج وه  امب  مسجلا  هقیقح  یف  رکذ ال  امب  هجوت  فیکف  رهاوجلا 

ءافتنا هرورـض  ماسجألا  ءاقب  مدع  یه  يرخأ و  هطرو  یف  عوقولا  نم  هحالـصإ  هبهذـم و  هیجوت  یف  لهذ  امع  لهذ  فیک  بجعلا  مث 
.هفارتعاب هیقابلا  ریغلا  ضارعألا  هلمج  وه  هب و  موقتی  ام  ءافتناب  یشلا ء 

ماسجألا تناک  امل  اهتاوذـب  هفلتخم  ریغ  رهاوجلا  نوک  مت  ولف  هیقاب  رهاوجلا  یقبت و  ضارعألا ال  نإ  کلذـل  هلوقب و  هیلإ  راـشأ  دـق  و 
ضقانت الإ  اذه  له  ضارعألا و  ءاقب  مدعل  اهئاقب  مدع  مزلی  ذـئنیح  ضارعألا و  نم  هلمج  عم  لب  هعمتجملا - رهاوجلا  ضحم  هفلتخملا 

مالکلا یف 

نییقارـشإلا امـسج و  نوکی  يذـلا ال  رهوجلا  یه  هکرتشملا  هداملا  اولعج  نیملکتملا  نم  روهمجلا  ءامکحلا و  نم  نیءاشملا  نإف  - 1
نم بیکرتـلا  نوکی  لوـألا  یلعف  امـسج  هکرتـشملا  هداـملا  اوـلعج  نیملکتملا  نم  ماـظنلا  هباحـصأ و  سیطارقمیذ و  ءاـمکحلا و  نم 

هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ،- رخآ  رمأ  عم  هیمسجلا  نم  بیکرتلا  نوکی  یناثلا  یلع  ضارعأ و  عم  هیرهوجلا 
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نیءاشملا نم  نیلصحملا  دنع  یلویهلا  هیهام  یلإ  هراشإلا  یف  ( 2  ) لصف

دیقی نأ  یلوـألاف  روصلل  لـباق  رهوج  اـهنأل  سفنلاـب  ضوقنم  رهاـظلا  بسحب  وه  هروصلل و  لـباقلا  رهوجلا  اـهنأب  یلویهلا  اوـفرع  دـق 
.هیلباقلا الإ  هل  ینعم  ثیحب ال  لباقلا  نوکب  فیرعتلا  دیق  نم  مهنم  و  هیسحلاب - هروصلا 

الإ هل  ینعم  ـال   (2) اینالویه ارهوج   (1) سفنلا یف  نأل  لب  هرکذنـس  ام  یلع  تاحراطملا  یف  یهلإلا  خیـشلا  هرکذ  اـمل  ـال  لـلخ  هیف  و 
وحن ضحم  دادعتسا  هنأل  هیلباقلا 

لیعامسإ یلوألا ، هأشنلل  هداملا  یه  لوألا  یلویهلا  نأ  امک  هیناثلا  هأشنلل  هداملا  وه  ینالویهلا و  لقعلاب  یمسملا  وه  رهوجلا  اذه  و  - 1
هللا همحر 

اضحم العف  لقعلا  نوکل  القع  نوکی  ینالویهلا ال  رهوجلا  اذه  نإف  هروهـشملا  هسمخلا  ءارو  رهوجلل  رخآ  مسق  دوجو  مزلیف  لوقأ  - 2
اـسفن نکی  مل  ولف  رهاظ  وه  امـسج و  یلویه و ال  نوکی  هنیعب و ال  کلذـل  هروص  نوکی  ـال  اذـک  هضحم و  هوق  رهاوجلا  اذـه  نوک  و 
نوکی نأ ال  مزل  سفنلا  ریغ  رهوجلا  اذه  ناک  ول  ماسقأ و  یلإ  رهوجلا  میسقت  یف  فنـصملا  هرکذ  ام  فالخ  وه  اسداس و  امـسق  ناک 

رهوجلا اذه  نوکی  اهیلإ  دعاصلا  لمکتـسملا  فوصوملا  لباقلا  لب  اهیلإ  هیقرتم  اهب  هلمکتـسم  اهب  هفـصتم  هیلقعلا  روصلل  هلباق  سفنلا 
یش ء نوک  عانتما  نم  هرکذ  ام  سفنلا و  وه  ینالویهلا  رهوجلا  اذه  نأ  قحلاف  فنصملا  نم  اقافتا  هرورض و  لطاب  مزاللا  ینالویهلا و 

هعانتماب هدحاو و  هأشن  یف  ملـسی  متی و  امنإ  رخآ  یـشل ء  هروص  یـشل ء و  هدام  نیئیـشلا و  یلإ  هبـسنلاب  ناک  نإ  العف و  هوق و  دـحاو 
، نطفتف هدسافلا  هرئادلا  هیتاذـلا  هأشنلا  یه  هدـحاو و  هأشن  هروصلا  یلویهلا و  هأشن  نإف  یلویهلا  تابثإ  لیلد  متی  هدـحاو  هأشن  بسحب 

هللا همحر  لیعامسإ 
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نوکی الف  هینادـسجلا  هداملل  هیلامک  هروص  سفن  یه  اـمب  سفنلا  نـأل  سفنلا  سفن  وه  سیل  هققحنـس و  اـمک  هیروصلا  تـالوقعملا 
نوکی نأ  نیئیـش و ال  یلإ  سایقلاب  ناک  نإ  هوق و  العف و  دحاو  وه  امب  دحاو  رمأ  نوکی  نأ  هلاحتـسال  یلقعلا  لامکلا  وحن  ادادعتـسا 

.نیریاغتم نارمألا  ناک  نإ  رمأل و  هدام  رمأل و  هروص 

هیقیقح ضحم  هتقیقح  یـشلا ء  کلذ  نکی  مل  اذإ  حـصی  زوجی و  امنإ  نیرمأ  یلإ  هفاضإلاب  نیفلاختمب  یـشلا ء  فاصتا  نأل  کلذ  و 
.کلذک هیف  نحن  امیف  نیفلاختملا و  دحأ 

.نیءاشملا دنع  دادعتسالا  هیلباقلا و  ضحم  اهنإف  یلویهلا  امأ 

نع هجراخلا  یلویهلا  دوجوب  اـهدوجو  بوش  اـهب  هبوشم  دادعتـسالا  هوقلاـب و  هقلعتم  اهـسفنأ  یف  هیلعف  اـهنإف  روصلا  سوفنلا و  اـمأ  و 
.هروصلا یلویهلا و  نم  قلطملا  مسجلا  بکرت  یف  مهبهذم  ءانب  کلذ  یلع  اهتاذ و 

ققحتی نأ  یغبنی  لب  هیرهوج  ارومأ  تسیل  لوبقلا  دادعتـسا  هیلباقلا و  نأب  هباـتک  تاـیعیبط  لـئاوأ  یف  یهلـإلا  خیـشلا  هدروأ  اـم  اـمأ  و 
دادعتسالا نإف  دادعتـسالا - سفن  سیل  روصلا  لماح  رخآ و  رمأل  لباق  هنأ  هیلإ  فاضی  رخآ و  ارمأ  لبقی  یتح  هقیقح  هسفن  یف  لباقلا 

.هقیقح هسفن  یف  هل  یشل ء  دادعتسا  وه 

ندبلل اهریبدت  رابتعاب  اسفن  یمـسی  سفنلا  نأ  امک  لوبقلا  رابتعاب  یلویه  یمـسی  امبر  هروصلل  لماحلا  رهوجلا  نوکی  نأ  عنمی  یلب ال 
.هیرهوجلا هقیقحلل  مسالا ال  موهفمل  ءازجأ  تافاضإلا  هذه  نوکیف 

هلسلس نأ  یلع  ناهربلا  لد  امکف  یلاعت  يرابلا  یلإ  داجیإلا  هیلعافلا و  هبسنک  یلویهلا  یلإ  دادعتـسالا  هیلباقلا و  هبـسن  نأل  ثحب  هیفف 
یلإ هفصلا  کلتب  هفاصتا  یف  ارقتفم  ناکل  الإ  هدئاز و  هفـصب  هریثأت  هتیهلإ و  تسیل  اهلإ و  ارثؤم و  هتاذب  نوکی  رثؤم  یلإ  یهتنی  ریثأتلا 

ققحنـس امک  تاذلاب  نالطابلا  لسلـستلا  وأ  رودلا  موزل  یلإ  هرارجنال  عنتمم  وه  هیهلإلا و  هذـه  یلع  هقباس  هیهلإ  یلإ  هیلإ و  مضی  رمأ 
نأ امک  راقتفالا و  هقافلا و  ضحم  هتاذ  یش ء  یلإ  یهتنی  يدادعتسالا  راقتفالا  هجاحلا و  هلسلس  کلذکف  هماقم  یف 
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تاذ نیع  یه  لقعلا  یف  الإ  اهل  دوجو  ـال  یتلا  هیفاـضإلا  تاـموهفملا  نأ  سیل  همـسا  لـج  لوـألا  دوجوملا  یف  تافـصلا  هینیع  ینعم 
.هنکلا لوهجملا  دوجولا  فرص  وه  يذلا  یشلا ء 

کلذـکف اجراخ  ءایـشألا  تادوجول  عبنم  هنأ  امک  القع - اهعازتنال  اعبنم  تافـصلا و  کلت  هیاکحل  أشنم  هتاذـب  هنوک  کلذ  ینعم  لب 
نع هرابع  یتاذـلا  ناکمإلا  نأ  امک  ینیعلا  دوجولا  یف  اهتاروصق  ءایـشألا و  رقف  ههج  نع  هرابع  اـهنإف  یلویهلل  دادعتـسالا  هینیع  مکح 

.هیهاملا تاذلا و  هبترم  یف  اهموقت  بسحب  تایهاملا  تاروصق  تاوذلا و  رقف  ههج 

نأل تاذـلاب  فاضملا  هلوقم  نم  هنوک  بجوی  ـال  هریغب  دوجولا  قلعتم  هتاذ  رهوج  بسحب  یـشلا ء  نوک  نأ  دـحأ  یلع  بهذـی  ـال  و 
لیحتـسم اهـضعب  ناک  اذإ  هینیعلا  تادوجولا  لاح  کلذـک  سیل  رخآلا و  عم  امهنم  لک  لقعی  ناـیلک  ناـینهذ  ناـموهفم  نیفئاـضتملا 

.کلذک سیل  تاذلاب و  فاضملا  سنج  تحت  هلخاد  تادوجولا  عیمج  ناکل  الإ  رخآلا و  نع  كاکفنالا 

هتقیقح سفنب  يراـبلاف  لوـعجم  طیـسبلا  لـعجلاب  ضاـفم و  هرهوـج  سفنب  لوـعجملا  لـعاج و  هتاذ  سفنب  لـعاجلا  نأ  کـلذ  ناـیب 
وه يذـلا  فاـضملا  سنج  تحت  هعوقو  نع  الـضف  سنج  تحت  هعقاو  نوـکت  نأ  نع  یلاـعت  کـلذ  عـم  ءایـشألل و  ضاـیف  هیـسدقلا 

.ضارعألا فعضأ 

لاح نم  انرکذ  ام  اهلاح  ناک  ایلوط  وأ  ایریبدـت  ایقوش  اـقلعت  اـهریغب  دوجولا  هقلعتم  اـهرهوجب  تناـک  نإـف  اهتیـسفن  یف  سفنلا  اـمأ  و 
سایقف اـهنع  كاـکفنالا  لاوزلا و  هزئاـج  هیـسفنلا  تناـک  نإ  اـفلتخم و  هقـالعلا  وحن  ناـک  نإ  تاذـلاب و  اـهریغب  هقلعتملا  تادوجولا 

هقیقح يرهوجلا  رمألا  لاقی  نأ  زوجی  کلذ و ال  دـعب  هرـس  سدـق  هلوق  امأ  عماج و  الب  سایق  اـهریغب  یلویهلا  طاـبترا  یلع  اـهطابترا 
نکی مل  الإ  اضرع و  نوکی  نأ  حصی  هوجولا ال  عیمج  نم  رهوجلا  ءزج  نإف  دادعتسالا  سفن  وه  دادعتـسالا و  هوقلاب و  هموقتم  هسفن -

.ضرع رهوج و  عومجم  لب  اضحم  ارهوج  یشلا ء 
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يوقلا فیرعت  باـب  نم  اذـه  هرم و  ریغ  هرکذ  رم  اـمک  هیـضرعلا  اـهمزاولب  هیتاذـلا  لوصفلا  قئاـقح  نع  ربعی  اـم  اریثـک  نأ  باوجلاـف 
.اهلاعفناب فرعی  هیلاعفنالا  هوقلا  صاخلا و  اهلعفب  فرعی  هلعافلا  هوقلاف  هیتاذلا  اهلیعافأب 

هیمنتلا هیذـغتلاب و  هیتابنلا  هوقلا  کیرحتلا و  ساسحإلاب و  هیناویحلا  هوقلا  فیرعت  تـالوقعملا و  كاردإـب  لـقعلا  فیرعت  نأ  قحلا  و 
اهنع ربعی  ام  یه  هیقیقحلا  لوصفلا  نکل  هیبسن  اضارعأ  اهتاموهفم  رهاوظب  تاروکذـملا  تناک  نإ  دودـحلا و  ماقم  تمیقأ  اـمم  اـهلک 

.اهمزاول اهتامالع و  یه  یتلا  رومألا  هذهب 

یف رـسلا  هیلاعفنا و  اهنإ  ثیح  نم  هیلاعفنالا  يوقلا  رئاس  یلویهلا و  یف  لاحلا  کلذـکف  مزاوللا  هذـهب  الإ  اهنع  هیاـکحلا  نکمی  ـال  ذإ 
نم بکرملا  یقطنملا  دحلا  اذ  نأ  هیقارـشإلا و  هدـهاشملاب  وأ  مزاوللاب  الإ  اهتفرعم  یلإ  لیبس  هطیـسبلا ال  تادوجولا  ءاحنأ  نأ  عیمجلا 

.هیعونلا هیلکلا  هیهاملا  الإ  سیل  لصفلا  سنجلا و 

کلذ نع  جراخ  هیهاملا  یف  لخاد  امهنم  لـک  نیءزج - نم  اهدـح  اـبکرم  هل  همزـاللا  هیهاـملا  اطیـسب و  اوحن  دوجولا  نوکی  اـمبر  و 
هراشإلا دـنع  امهرکذ  یلإ  ناسنإلا  رطـضیف  هتبترم  قاح  بسحب  هل  همزال  دوجولا  کلذ  هقیقح  نع  هیاـکح  هیءزجب  اـهنأ  ـالإ  دوجولا 

.هیقرشملا همکحلا  یف  اذه  خیشلا  ققح  دق  هل و  دح  امم ال  دوجولا  نأ  عم  ارارطضا  دوجولا  کلذ  دح  امهل  لاقیف  هیلإ 

ناک نإ  هنأ  وه  لاؤس و  انهاه  لاق و  ثیح  لاکشإلا  کلذ  لثم  نع  اباوج  ثحابملا  باتک  یف  هسفن  هللا  فرـش  هدروأ  ام  هنم  بیرق  و 
مل نإ  اذـه و  لـطبأ  دـق  ارهوج و  ناـکمإلا  نوکی  نأ  بجیف  رهاوج  رهاوجلا  لوصف  رهوج و  یلویهلا  ناـکمإلا و  وه  یلوـیهلا  لـصف 

.ناکمإلا نع  کفنت  اهنأل ال  انکمم  ناکمإلا  لبق  ناک  دقف  مزال  هنأ  هلصف و ال  ناکمإلا  نکی 

یلویه یه  ثیح  نم  یلویهلا  نأل  فرعی  یلویهلا ال  لصف  نأ  اذه  نع  باوجلا  و 
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.همالک یهتنا  هنع  کفنی  الف  ناکمإلا  اهعم  لقع  تلقع  اذإ  هنأ  هانعم  ناکمإلا  همزلی  لب  نکمم  ریغ  انکمم و ال  سیل  هدرجم 

ثیحب ال نوکی  هیدوجولا  طئاسبلا  لوصف  اطیـسب و  ارهوج  اهنوکل  یلویهلا  نأ  هضرغ  ذإ  هانرکذ  ام  نیع  قمعتلا  دـنع  رهظی  امک  وه  و 
اهتقیقح تسیل  یلویهلا  ریدـقتلا و  بسحب  ول  نهذـلا و  یف  روصتی  اندـنع  اهتقیقح  قاح  نع  هعزتنملا  اهمزاولب  الإ  اهنع  ریبعتلا  نکمی 

.اهدوجو ناهرب  هیلع  لدی  امک  يدادعتسالا  اهناکمإ  قئاقحلا و  هوق  الإ 

فاصوألا نم  هوقلاب  ام  لاـمک  هکرحلا  نأ  اـمک  هیرهوجلا - روصلا  هوق  یه  ثیح  نم  اـهتقیقح  لاـمک  اـهتاذ و  ماـمت  ناـکمإلا  اذـهف 
.اهیف هوقلاب  وه  ثیح  نم  هیضرعلا 

عم یقبی  یـشلل ء ال  دادعتـسالا  نإ  لیق  دـق  فیک و  هل - دادعتـسا  وه  امل  الماح  نوکی  دادعتـسالا ال  هلوقب و  اـثلاث  ضرتعا  اـم  اـمأ  و 
.هروصلا لماح  یف  انمالک  هروصلا و  عم  یقبی  الف  هروصلل  دادعتسالا  اهؤزج  وأ  دادعتسالا  یه  یلویهلا  تناک  اذإف  هلوصح 

یلإ اهنم  جرخ  املک  ضارعألا و  روصلا و  هفاک  دادعتـسا  اـهتاذ  یف  اـهل  نـأل  همهبم  هدـحو  ققحنـس  اـمک  یلویهلا  هدـحو  نأ  هباوجف 
.اهریغل لب  هل  ادادعتسا  یلویهلا  نکی  ملف  دادعتسالا  نم  هبسحب  ام  لطب  لعفلا 

صخشلاب هدحاو  رـصانعلا  ملاع  یلویه  نإ  ءامکحلا  نم  لاق  نم  مالک  اولوأ  هیـصخش و  تسیل  هیـسنج  یلویهلا  هدحو  نإ  لیق  اذهل  و 
رهاوجلا و عومجم  نأ  یف  کش  هلمج و ال  ضارعألا  روصلا و  نم  هضراعلا  هئیهلا  نم  اهل  لصح  صخـشت  اهل  یلویهلا  نأ  هضرغ  نأب 

.دحاو صخش  ضارعألا 

هیعونلا هرثکتملا  قئاقحلا  نیب  هکرتشملا  تالوقعملل  هضراع  هدـحوک  هدـحو  ایلقع  ارمأ  اهنوکل  اهتاذ  یف  یلویهلل  نأ  کلذ  قیقحت  و 
یصخشلا اهتدحو  یف  یلویهلا  لاحف  لقعلا  تاصخشتب  هصخشتم  نهذلا  یف  هدحاو  اهایإ  لقعلا  هظحالم  دنع  نهذلا  یف 
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.یکارتشالا ینهذلا  اهتدحو  یف  سانجألا  لاحک  یلقعلا 

لطبی لوصفلا ال  ضعبب  هفاصتا  کلذ  عم  لوصفلا و  دوجول  ادادعتسا  تابکرملل  يذلا  سنجلل  نأ  هبارتأ  خیشلا و  حرـصی  ام  اریثک  و 
مکح کلذـکف  كارتشالا  مومعلا و  یبأی  هصخـشت ال  نأ  امک  رثکتلا  عماجت  همهبم  هتدـحو  نـأل  کـلذ  لوصفلا و  رئاـسل  هدادعتـسا 

.يرخأ هروصل  ادادعتسا  ریصت  هروصب  نرتقی  هبترم  لک  یف  لب  ادحاو  ادادعتسا  تسیل  اهنإف  ادادعتسا  اهنوک  یف  یلویهلا 

یلع نوکی  هوقلا  نأل  کلذ  هلئاسر و  ضعب  یف  سیئرلا  خیـشلا  اهرکذ  هثـالث  هوجوب  دادعتـسالا  هوقلا و  نیب  اوقرف  ءاـمکحلا  اـضیأ  و 
نزحلل و دعتـسم  وه  نم  مهنم  حرفلل و  دعتـسم  وه  نم  مهنم  نأ  الإ  نزحی  حرفی و  نأ  یلع  يوقی  ناسنإ  لک  نإـف  هیوسلاـب  نیدـضلا 

.تالاعفنالا رئاس  فوخلا و  بضغلا و  یف  مکحلا  کلذک 

هوقلا وه  ادـحاو  ـالإ  نوکی  ـال  دادعتـسالا  افعـض و  هدـش و  تواـفتی  هوقلا  اـبیرق و  نوکی  دادعتـسالا  هدـیعب و  نوکت  اـم  هوقلا  نـأل  و 
.هدیدشلا

اهیف لصحی  ام  ضعبف  یـش ء  لک  هوقلاب  یه  یلوألا  یلویهلاف  نیلباـقتملا  دـحأ  یلإ  ساـیقلاب  هوقلل  لامکتـسا  دادعتـسالا  هلمجلاـب  و 
متی یتح  يرخأ  همیمض  یلإ  جاتحی  هنکل  رخآ و  ضعب  نع  قوعی  اهیف ال  ام  ضعب  هلاوز و  یلإ  هنع  قوعملا  جاتحیف  ضعب  نع  اهقوعی 

.هدیعب هوق  یه  هوقلا  هذه  دادعتسالا و 

هوقلاب تسیل  الثم  هرجـشلاف  اهنع  لعفنی  یتلا  هیلعافلا  هوقلا  لـبق  هیلعاـف  هوق  اـهنراقی  نأ  یلإ  جاـتحی  ـال  یتلا  یهف  هبیرقلا  هوقلا  اـمأ  و 
هیحاتفملا هیلعافلا  هوقلا  هاقالم  نم  لعفنی  نأل  أیهتی  کلذ  دـعب  مث  هتحان  مث  هرـشان  مث  هعلاق  هوق  الوأ  اهاقلی  نأ  یلإ  جاتحی  لب  احاتفم 

.احاتفم ریصیف 

روصلا عیمجل  هقلطم  هوق  یه  لب  هروصلا  کلت  دوجوب  هتاذ  لطبی  یتح  هدحاو  هروص  وحن  ادـحاو  ادادعتـسا  تسیل  یلویهلا  نأ  رهظف 
.ینعملاب لب  ددعلاب  هدحاو  اهتاذ  یف  تسیل  و 
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هقلطم اـم  هروص  دوجول  هعباـت  اـهدوجو  یف  یه  لـب  هنیعم - هدـحو  اهتدـحو  نوکی  یتح  دوجولا  یف  القتـسم  ارهوج  اـضیأ  تسیل  و 
.صخشم یلقع  میقم  اهمیقی  دوجولا و  یف  لقتسم  ددعلاب  دحاو  لصحم  هقلطملا  اهتعیبط  لصحی 

اـهریغ و ءاـضعألل و  هلدـبتملا  روـصلا  تاـئیهلل و  هرمتـسم  هوـق  هبحـصی  فـیک  ندـبلا  لاـح  یلإ  رظناـف  کـلذ  حاـضیإ  تدرأ  نإ  و 
بغ الاح  روط و  دعب  روط  لامکتـسالا  وحن  هرمتـسم  هوق  هبـسحب  صقن و  هأشنلا  هذه  یف  ماد  ام  همزلی  لزی  ملف  هبقاعتملا  اهتادادعتـسا 

دادعتـسالل هقلطملا و  روصلل  هیـصخشلا  هدحولا  ظوفحم  کلذ  عم  جاشمألا و  ءاضعألل و  یتلا  روصلا  عیمج  هیف  لدبتی  ثیحب  لاح -
.لجألا رخآ  یلإ  رمعلا  لوأ  نم  هیقاب  هتیصخش  سفنب  قلطملا 

روصلا لدبت  عم  رهدلا  رخآ  یلإ  هرمتسم  هضحم  هوق  وه  یتلا  یلویهلا  هدحو  هیـصخشلا و  اهتدحو  یف  رـصانعلا  ملاع  لاح  هیلع  سقف 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  مزالتلا  ثحابم  یف  حاضیإ  لصف  یجیس ء  تادادعتسالا و  ددعت  و 

روصلا و هیلع  دراوتی  دـحاو  صخـش  یلویهلا  نأ  اومعز  هریغ - يرفخلا و  همالعلاک  نیرخأتملا  نم  هعاـمج  أـطخ  رهظی  كاـنه  نم  و 
هروصلا دوجول  هعبات  یلویهلا  دوجو  نإف  یلوأ  نوکی  نأ  هبـشی  ناکل  رمألا  اوسکع  ول  جاومألاب و  روصلا  رحبلاـب و  اـهولثم  تاـئیهلا و 

.ایصخش ادحاو  عبات  وه  امب  عباتلا  اددعتم و  عوبتملا  نوکی  فیکف 

هوق لک  هیلع و  هوق  وه  يذلا  لعفلا  یلع  همدقتم  یهف  هیئزجلا - هوقلا  امأ  هوقلاب و  ام  یلع  مدقتم  اقلطم  لعفلاب  ام  نأ  یلع  نهرب  دق  و 
یلع هوقلا  اهب و  هنرتقم  هیلوفطلا  هروصلل  هعبات  هیلوجرلا  یلع  هوقلاف  هیلإ  فاضی  هیلع و  مدقتی  لعفل  ناکمإ  یه  مدـقتم و  لعفل  هعبات 

.ءاذغلا هروصل  هعبات  اهیلع  هوقلا  هیومدلا و  هروصلل  هعبات  اهیلع  هوقلا  هیونملا و  هروصلل  هعبات  هیلوفطلا 

یلإ طیسب  نم  اهددرت  هطساوب  وأ  هطـساو  ریغب  يرخأ  هرات  تابکرملا  روص  یلإ  دوعی  مث  طئاسبلا  روص  نراقی  ام  یلإ  هبقاعتم  اذکه  و 
یلإ یهتنی  یتح  طیسب 
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عولطلا و رحبلل و  رزجلا  دـملاک و  رخآ  هجوـب  تادادعتـسالل  هعباـت  روـصلا  هجوـب و  روـصلل  هعباـت  تادادعتـسالا  لازی  ـالف  بکرملا 
.یفوصلل طسبلا  ضبقلا و  تایکلفلل و  بورغلا 

امیس هیسحب  تسیل  ام  هینامسجلا  روصلا  نم  نأب  هیـسحلا  روصلل  لباقلا  رهوجلا  يأ  یلویهلل  هانرکذ  يذلا  فیرعتلا  یلع  صقنلا  امأ  و 
.هسوسحم ریغ  اهنإف  كالفألا  روص 

لباقی ام  یلع  یسحلا  قالطإ  هرهاظلا و  ساوحلا  يدحإب  اکردم  ارمأ  نکی  مل  نإ  هیسحلا و  هراشإلا  لبقی  ام  اهنم  دارملا  نأ  باوجلاف 
.ریثک عیاش  یلقعلا 

هنأب مسجلا  فرعی  مث  هینامـسجلا  روصلل  لباق  رهوج  یلویهلا  لوقیف  هینامـسجلا  هیـسحلا  لدـب  یلویهلا  فیرعت  یف  دروی  نأ  دـحأل  و 
رم امک  يدومعلا  عطاقتلا  یلع  تاعطاقتم  ثالث  ضرف  هیف  نکمی  وأ  هیسحلا  هراشإلاب  دقعی  نأ  هنأش  نم  رهوج 

ینالویهلا رهوجلا  تابثإ  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

اعبت نوملکتملا  هیلع  امک  تناک  هیرهوج  الـصأ  هیرادـقملا  همـسقلا  لبقت  ءازجأ ال  یلإ  مسجلا  لاصفناب  هلئاـقلا  بهاذـملا  لـطب  اـمل 
ماظنلا و هیلع  امک   (1) هیضرع وأ  اهمامت  همکحلا و  جضن  لبق  هفـسالفلا  نم  وطـسرأ  نوطالفأ و  دهع  هدهع  مدقت  نم  ضعب  تارابعل 

ریغ مسجلا  هقیقح  نأ  تبث  هباحـصأ  سیطارقمیذ و  لثم  رخآ  ضعب  هآر  امک  اهریغ  نود  طقف  هیکفلا  لـبقت  ـال  وأ  راـجنلا  رارـضلا و 
لصتم لاصتا و  نع  هجراخ 

نإف ماظنلاک  اهتیـضرعب  لئاق  ریغ  وأ  راـجنلا - رارـضلاک و  اهتیـضرعل  ـالئاق  هب  لـئاقلا  ناـک  ءاوس  رمـألا  سفن  عقاولا و  بسحب  يأ  - 1
رم امک  رهاوجلا  نم  هدنع  اهلک  هذه  نکل  هسوسحملا و  ضارعألا  نم  اهریغ  حـئاورلا و  موعطلا و  ناولألا و  نم  بیکرت  هدـنع  مسجلا 

هللا همحر  لیعامسإ  لفغت ، الف 
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ثودـح هدـحولا و  لاوز  لب  اهرواجت  ءازجـألا و  دـعابت  هلاـصتا  هلاـصفنا و  سیل  لاـصفنالل و  ـالباق  سحلا  دـنع  وه  اـمک  هسفن  یف 
.لاصتالا ثودح  لاصفنالا و  لاوز  وأ  لاصفنالا 

اهتیـصخش ددـعلا و  هدـحو  نأ  امک  اهتیلـصتم  اهلاصتا و  وحن  یه  هیـصخشلا  اهتدـحو  نوکی  نأ  دـب  هقیقحلا ال  هذـه  لثم  هلمجلاب  و 
هتیوه لطبی  مسجلا  یف  لاصتالا  هدحو  نالطبف  هیلاصفنالا  اهتیوه  لطبی  ددعلا  هرثک  نالطبب  نأ  امک  اهددـعت و  اهلاصفنا و  الإ  تسیل 

لاصتالا لوبقملا و  عم  هدوجو  ءاقب  بجی  همزلی  ام  لباقلا و  نأ  ققحت  لاصفنالا و  هلوبق  ققحت  لاصتا و  مسجلل  ققحت  اذإف  هیلاـصتالا 
لبقی نأ  امإ  ناکل  لاصفنالا  لبقی  یـش ء  مسجلا  یف  نکی  مل  ولف  هرثکلل  هلباقم  هدـحولا  نأ  تملع  امل  لاـصفنالا - عم  یقبی  ـال  هسفن 

.همدع وأ   (1) هدض هلباقم  لاصتالا 

بسحب طابر  ریغ  نم  مدعلا  متک  نم  نییرخألا  نیتیلاصتالا  نیتیوهلا  داجیإ  مامتلاب و  هیلاصتالا  هتیوهل  امادعإ  لصفلا  نوکی  نأ  امإ  و 
یشلا لبقی  نأ  مزلی  لاصتالا  لبقی  لاصتالا  ریغ  لباق  نکی  مل  اذإ  ادحاو  الصتم  نیتیوهلا  ماحتلا  دنع  اذک  کلت و  نیتاه و  نیب  تاذلا 

.هرورضلاب نالطاب  نالوألا  کنیت و  نیب  هذه و  نیب  عماج  ریغ  نم  دحاو  هیوهل  اثادحإ  نیتیوهل و  امادعإ  لصولا  نوکی  وأ  هسفن - ء 

مادـعإ لـصولا و  نیب  اذـک  نیرخآ و  نیمـسج  ثادـحإ  هتیلکب و  مسج  مادـعإ  نیب  لـصفلا و  نیب  يرورـضلا  قرفلل  ناـیناثلا  اذـک  و 
وه نیلاحلا - یف  یقابلا  رمألا  کلذف  هرجلا  یف  لعجی  نازیکلا  ءام  وأ  نازیکلا  یف  لعجی  هرجلا  ءامک  ثلاث  مسج  ثادحإ  نیمـسج و 

نایرط عنتمیل  هیلاصتا  هیوه  هسفن  یف  سیل  ضحم  دادعتسا  وه  یلویهلاب و  دارملا 

نم امع  هیلاصتالا  هیوهلا  عفر  نع  هرابع  یمدـع و  وأ  نیتیوه  ثودـح  نع  هرابع  يدوجو و  رمأ  لاـصفنالا  نأ  یلع  دـیدرتلا  ءاـنب  - 1
نوکی یناثلا  یلع  اقلطم و  لحملا  هیف  ربتعملا  نأ  یلع  ءانب  داـضتلا  لـباقت  اـمهنیب  لـباقتلا  نوکی  لوـألا  یلعف  الـصتم  نوکی  نأ  هنأـش 

هللا همحر  لیعامسإ  لفغت ، الف  هکلملا  مدعلا و  لباقت  امهنیب - لباقتلا 
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هدـحولا و نایرط  عنتمیل  هیرهوجلا  ریغ  وأ  هیرهوجلا - تادـحولاک  هیلاـصفنا  هیوه  ـال  اـهلاحب و  اـهئاقب  عم  اـهیلع  لاـصفنالا  هرثکلا و 
.اهیلع لاصفنالا  نایرطب  اهلاصفنا  اهترثک و  اهیف و  هیلاصتالا  هروصلا  لولحب  اهلاصتا  اهتدحو و  لب  هیلع  لاصتالا 

سایقلاب امهنم  یـشل ء  هیعماج  نیذـلا ال  یلاصفنالا - یلاصتالا و  دوجوملا  وه  لعفلاب  هیدوجوملا  بتارم  یندأ  نأ  کـل  رهظ  اذإ  مث 
هبترم الإ  دوجولا  عبنم  نم  لنی  ملف  روصقلا  هسخلا و  یف  هبترم  اـمهنودأ  ناـک  اـمل  یلاـصفنالا - دوجولا  نأ  هتاذ و  ءازجأ  هسفن و  یلإ 

.هیلاصفنالا دارفألا  هیرهوج  هلاحتسا  یلع  نهرب  ام  بسح  هتاذ  لمحی  لماح  نود  نم  رهوجتلاب  فصتی  نأ  نم  لزنأ -

امنإ هریغب و  امئاق  اضرع  ـالإ  سیل  يددـعلا  دوجوملا  نم  دوجوملا  القتـسم و  ادوجوم  هیعـضولا  داـحآلا  تالـصفنملا و  نوک  لـطب  و 
امک یـضرعلا  دوجولا  الإ  عسی  ریداـقملا ال  نم  راـقلا  ریغلا  اذـک  دوجولا و  نم  ایـضرع  اوحن  ـالإ  قحتـسی  ـال  تادـحولا  نم  فلأـتملا 

.ققحنس

کلذ نم  صقنأ  اهدوجو  یـشلا ء  هدام  نأ  کش  و ال  هیمـسجلا - هیلاصتالا  هیوهلا  الإ  هیروصلا  رهاوجلا  نم  هلزنم  نودأ  نأ ال  رهظف 
هدام نوکی  رمأب  کنظ  امف  عبرألا  للعلا  ثحابم  یف  اذه  قیقحت  نم  انغرف  دق  مامتلا و  یلإ  یشلا ء  هبسن  هیلإ  اهتبـسن  فیک و  یـشلا ء 

.هیلعفلا نم  اهل  ظح  ضحم ال  لباق  الإ  لهف  روصلا  فعضأ  اهتروص  نوکی 

اهنإ یتح  ناک  نیعت  يأ  ام  نیعتب  هلـصحتم  هدام  و  تناک - هیلعف  يأ  ام  لعفب  هموقتم  هوق  اهتقیقح  نوکی  نأ  بجی  هداملا  هذـه  لـثمف 
ریخلا لبقی  نوکلا و  عم  یقبی  امک  داسفلا  عم  یقبی  هدحولاب و  موقتی  امک  هرثکلاب  موقتی  و  لصولاب - متتسی  ام  لصفلاب  اهتیهام  متتسی 
یسدق میقم  ءاقبإب  صاخـشألا  بقاعتب  اهتیعون  ظفحنملا  روصلا  قلطمل  همزال  اهنأل  ءاقبلا  رارمتـسالا و  لصحی  امنإ  رـشلا و  لبقی  امک 

ربجی اـهتاریخ و  اـهتادوجو و  یقبی  اـهدارفأ و  دراوتب  اـهعاونأ  ظـفحی  همزـاللا و  اـهعباوت  اـهروص و  ماـسجألا و  ملاـع  هتیاـنعب  میدـی 
اهحابشأ اهلاثمأ و  بیقعتب  اهصئاقن  اهتافآ و  اهرورش و  اهتاناصقن و 
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- تاقیقحت ثاحبأ و 

[ ثحب ]

لباق یلإ  جاتحی  یمدعلا ال  یمدع و  لاصفنالا  نإ  هروکذملا - هجحلا  یلع  اضرتعم  یجواسلا  نالهـس  نبا  وه  رئاصبلا و  بحاص  لاق 
.ءایشألا دوجو  لبق  هیهانتم  ریغ  هدوجوم  لباوق  مدعلا  یف  ناکل  الإ  هلبقی و 

میدـع لک  سیلف  لاصتالا  مدـع  نع  هرابع  ناک  نإ  كاذـف و  نیتیلاصتا  نیتیوه  ثودـح  نع  هرابع  ناـک  نإ  لاـصفنالا  نأـب  هعفد  و 
ام دادعتـسا  هل  هعم و  یقبی  لحم  یلإ  هفاضإ  نم  کلذ  عم  دـب  لب ال  هلـصفنم  هطقنلا  الـصفنم و  لقعلا  نوکی  یتح  الـصفنم  لاـصتالا 
وه يذـلا  یمعلا  کلذـکف  ناولألا  مستری  اهب  هوق  لبقی  یئرملا و  هروصب  روصتی  وضع  لـحم و  یلإ  فاـضی  رـصبلا  نأ  اـمکف  هلباـقی 

- هلحم لب  یمعلا  رصبلا  لبقی  کلذک ال  هلحم  لب  ضایبلا  داوسلا  لبقی  امک ال  اصخش و  وأ  اعون  لباقلا  وضعلا  نع  هوقلا  کلت  نالطب 
.هلحم لب  لاصفنالا  لاصتالا  لبقی  سایقلا ال  اذه  یلعف 

هروصلا نع  هتاذ  یف  هیرع  هیاغل  هیلع  ءایـشألا  دورول  اهب  أیهتی  ههج  لقأ  هیفکی  هیلباـقلا  ضحم  هنوکل  لاـصتالا  لـباق  نأ  تملع  دـق  و 
اهروصب اهروصتل  یناوثلا  لـباوقلا  نم  اـهریغ  فـالخب  دوعلا  مث  دوعلا  لـبقیف  هدـحاو  هبـسنک  هدوع  مث  هلاوز  لاـصتالا و  یلإ  هتبـسنف 

یلإ نیلباقتملا  دـحأ  نم  لقتنی  هب و  لعفنیل  يوق  رثؤم  نم  ریثأت  دـیزم  یلإ  جاـتحی  اـمل  اـهلوبق  اهدادعتـسال و  هبجوملا  اـهایإ  هموقملا 
اهنم و متأ  ـال  هیماـمت  هروصب  روصملاـک  رخـآلا  فرطلل  وأ  هریغل  هدادعتـسا  لـطبی  ثیحب  نیفرطلا  دـحأ  نم  لـعفنی  اـمبر  لـب  رخـآلا 
هلملا و فارـشأ  دـنع  وه  امک  قلطملا  ءانفلا  وحن  یلع  الإ  اهیرتعی  داسف  دـن و ال  اهل و ال  دـض  هیبکوک ال  وأ  هیکلف  هروصب  روصملاـک 

لاح یمعلا و  رـصبلا و  یلإ  سایقلاب  نیعلا  لاح  لصفلا  لصولا و  یلإ  سایقلاب  ههجلا  هذـه  نم  یلوـألا  یلویهلا  لاـح  سیلف  همکحلا 
.لهجلا ملعلا و  یلإ  سایقلاب  ناسنإلا 
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- رخآ ثحب 

.ریغ یلوألا ال  یلویهلا  وه  مسجلا و  سفن  هلباق  نکل  لباق و  یلإ  جاتحی  لاصفنالا  نأ  انملس  اولاق 

هقیقحب اهلدـبت  لخی  اهنإف ال  اهتادادـتما  هعمـشلا و  داـعبأک  هیلع  لدـبتی  اـم  سیل  مسجلل  موقملا  لاـصتالا  نأ  یلع  اـنهبن  اـنأ  هباوج  و 
هل لباقلاف  لاصفنالا  لبقی  یتح  الوأ  ناـک  مسج  قبی  مل  لاز  یتمف  هیمـسجلل  موقملا  لاـصتالا  اـمأ  هیمیلعتلا و  اـهتیمکب  لـب  هیمـسجلا 

.هیمسجلل نیابم  ینعم 

الباق هسفنب  لاصتالا  سیل  لاصفنالل و  لباق  مسجلا  نأ  لاکشألا  یناث  طمن  یلع  هحیـضوت  مسجلا و  وه  هسفن  سیل  لاصتالا  نأ  تبثف 
سیلف کلذـک  وه  ام  لک  لاصتالاب و  ـالإ  لـقعی  ـال  مسجلا  نأ  مـالکلا  اذـه  هوق  یف  هسفنب و  لاـصتالا  وه  مسجلا  سیلف  لاـصفنالل 

.هتقیقح نع  اجراخ  لاصتالا 

ام لکف  هتقیقح  لک  سیل  هنأ  قباسلا  یـسایقلا  لوقلا  نم  مسجلا و  هقیقح  نع  جراخ  ریغ  لاـصتالا  نأ  یـسایقلا  لوقلا  اذـه  نم  رهظف 
.مسجلا ءزج  نوکی  لاصتالاف  هؤزج  وهف  هتقیقح  لک  و ال  یش ء - هقیقح  نع  اجراخ  سیل 

ریغ رخآ  ءزج  هلف  هءزج  لـب  مسجلا  سفن  لاـصتالل  لـباقلا  نوکی  نأ  لـطبف  هسفن  مسجلا  ریغ  یلویهلا  نوکی  نأ  مزل  اذـه  تبث  اذإـف 
.مارملا وه  اذه  هیرهوج و  هدام  لباقلا  هیرهوج و  هروص  لاصتالل  نوکیف  هلبقی  ام  لاصتالا و  نع  مسجلا  هقیقح  بکرتیف  لاصتالا 

- رخآ ثحب 

هراشا

ملسن نحن ال  يرهوجلا و  دتمملا  ینعمب  وه  يذلا  لاصتالا - دوجو  یلع  نیرهوج  نم  مسجلا  بیکرت  یلع  هروکذملا  هجحلا  ءانب  نإ 
هنإ لیق  يذلا  لاصتالا  الإ  مسجلا  یف 
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هلوبق دادـتمالا و  لاصتالا و  هنأـش  ارهوج  ـالإ  سیل  هدرفلا  رهاوجلا  یفن  نم  تبث  يذـلا  ردـقلا  ذإ  عونمم  هاوس  اـم  مکلا و  لوصف  نم 
.تبثی ملف  هؤزج  وأ  مسجلا  هقیقح  سفن  دادتمالا  نأ  امأ  داعبألل و 

لاکشألا هلدبتملا  هعمشلا  نإف  ملسم  ریغف  دحاو  لاصتا  ءاقب  عم  هداعبأ  تریغت  هفلتخم  لاکشأب  هعمشلا  تلکـش  اذإ  کنأ  نم  لیق  ام  و 
تلعج اذإ  هرودملا  هقرفتم و  تناک  ءازجأ  اهیف  عمتجی  هریدتـسم  تلعج  اذإ  هلوطملاف  قارتفا  دـعب  لصوت  لاصتا و  قرفت  نع  ولخی  ال 

.حیحص ریغ  تادادتمالا  عزوت  لاصتالا و  قرفت  یلع  رمتسم  دحاو  لاصتاف  هلصتم  تناک  ءازجأ  اهیف  قرتفی  هلیطتسم 

دراوت دنع  مسجلا  نإف  هتیـضرع  یف  کش  لاصفنالا ال  لاوز  دـعب  هنم  دوعی  مث  لاصفنالا  هلطبی  يذـلا  لاصتالا  لوقن  نأ  رخآ  هجوب  و 
ضرع وهف  یش ء  نع  وه  ام  باوج  هریغتب  ریغتی  ام ال  لک  وه و  ام  باوج  هیف  ریغتی  هتیعون ال  هتیهامب و  قاب  هیلع  لاصتالا  لاصفنالا و 

.ضرع لاصفنالا  هلطبی  يذلا  لاصتالاف 

ثیح نم  دادتمالا  یمیلعتلا و  رادقملا  وه  ایـضرع  ادادتما  هیمـسجلا و  هروصلا  وه  ایرهوج  ادادـتما  مسجلا  یف  متبثأ  مکنإ  رخآ  هجوب 
.هیضرعلا هیرهوجلاب و  فلتخت  هدحاولا ال  هقیقحلا  و  هدحاو - هقیقح  دادتمالا  هیهام 

هذهف عیمجلا  هیضرع  بجو  دقف  هدحاولا  هعمـشلا  لاکـشأ  لدبت  ثیدح  نم  مترکذ  ام  یلع  مکدنع  اهدارفأ  ضعب  هیـضرع  تبث  اذإف 
.یلویهلا راکنإ  هروصلا ال  راکنإ  یلإ  عجرت  هقیقحلا  یف  یهف  مسجلا  نع  يرهوجلا  دادتمالا  یفن  یف  اهعیمج  كرتشی  هثالث  هوجو 

یمـسملا رادـقملا  سفن  وه  یـضرع  دادـتما  لباق و  رهوج  نم  بکرم  مسجلا  هقیقح  نأ  یلإ  بهذ  تاحیولتلا  بحاـص  نأ  رم  دـق  و 
لبق نم  هتالاکـشإ  نع  باـجی  نکل  هب و  مئاـق  ضرع  رهوـج و  نـم  ینامـسجلا  رهوـجلا  موـقت  هزیوـجت  یلع  ءاـنب  یمیلعتلا  مسجلاـب 

.نیءاشملا
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.لاصتالا تعن  یلع  هثالثلا  داعبألا  هیلباق  نودب  روصتی  مسج ال  وه  ثیح  نم  مسجلا  نأبف  لوألا  نع  امأ 

همکحلا یف  خیـشلا  نع  هلوقنملا  هرابعلا  نم  قبـس  امک  رادقملل  هلوبق  حصی  مل  هتاذ  هبترم  یف  الـصتم  نکی  مل  ول  اهب و  ددـح  اذـهل  و 
.هیسرافلا

ضراعلا لبق  نم  اهلاصتا  ناـک  لـب  اـهتیرهوج  دـح  یف  هدـحاو  هلـصتم  نکت  مل  ول  یه  یه  اـمب  هیمـسجلا  تاذ  سفن  نأ  اهلـصاح  و 
و زایحألا - نع  تادرجملا  لـیبق  نم  نوکی  وأ  هیهاـنتم  ریغ  وأ  هیهاـنتم  دارفـألا  رهاوجلا  نم  هفلأـتم  اـمإ  اـهتاذ  دوجو  بسحب  تناـکل 

.لطاب نیقشلا  الک  تاهجلا و  داعبألاب و  قلعتلا  اهقحلی  وأ  لاصفنالا  هیلباق  لاصتالا و  اهضرعی  مث  تاهجلا  داعبألا و 

دح یف  هل  تباث  لاصتاب  الـصتم  ناک  اذإ  روصتی  امنإ  داـعبألل  مسجلا  هیلباـقف  هتاذ  هتقیقح و  دـح  یف  الـصتم  مسجلا  نوکی  نأ  یقبف 
.ارهوج لاصتالا  نوکیف  رهوج  رهوجلا  ءزج  اهءزج و  وأ  هتاذ  مامت  امإ  نوکی  هسفن  دح  یف  رهوجلل  تبث  ام  هسفن و 

ضرعب هموقت  هلاحتـسا  یلع  دعب  ناهرب  مقی  مل  عنتمم و  ضرعلاب  رهوجلا  موقت  نأ  تبث  ول  متی  امنإ  مالکلا  اذـه  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  و 
کلذـف اهب  موقی  یـضرع  دادـتما  نع  یلویهلا و  نع  هبکرتب  نیلئاـقلا  دـنع  مسجلاـک  رخـآلا  هؤزج  وه  رهوجب  مئاـقلا  هیأزج  دـحأ  وه 

.هتبلا ضرع  هنکل  مهدنع  مسجلا  هقیقح  یف  اربتعم  ناک  نإ  دادتمالا و 

.هل دادتمالا  ضورع  نع  رظنلا  عطق  عم  هسفن  دح  یف  ادتمم  نوکی  نأ  مزلیف  يرهوجلا  هئزج  یلإ  مالکلا  يرجن  نحن  لاقی  ال 

یف یهف  هروصلا  لبق  نم  اهیلع  دری  لاصتاب  هلصتم  مکدنع  یلویهلا  نإف  متبثأ  یتلا  یلویهلاب  ضوقنم  مکیلع  دراو  هنیعب  اذه  لوقن  انأل 
.هلصفنم هلصتم و ال  ریغ  اهتاذ  دح 

همکحلا یف  خیشلا  هرابع  نم  دافتسی  امک  يزجتت  ءازجأ ال  نوکی  نأ  مزلی  ادحاو  الصتم  هتاذ  دح  یف  مسجلا  نکی  مل  ول  مکلوق  امأ  و 
زایحألا نع  هل  درجتلا  هیئالعلا و 
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.دورولا كرتشم  اضیأ  وهف  هنکمألا  و 

درجتلا هیف  مزلتسی  هیدارفألا و ال  تالصفنملا  نم  بیکرتلا  هل  بجوی  هسفن ال  یف  یـشلا ء  لاصتا  مدع  نأ  نیعـضوملا  نع  باوجلا  و 
یـشلا ء ولخ  بجوأ  ول  کـلذ  مزلی  اـمنإ  هتاذـب و  هتاذ  هبترم  بسحب  لاـصتالا  نع  هولخ  لـب  عـقاولا - یف  هنکمـألا  زاـیحألا و  نع  هل 

موزل نع  کفنی  لاصتالل ال  لباقلا  لب  کلذـک  سیل  عقاولا و  بسحب  اـهنع  هولخ  داـعبألا  ریداـقملا و  لاـصتالا و  نع  هتبترم  بسحب 
.هنع هدرجت  عانتمال  عقاولا  یف  هلباقی  لاصفنا  ام و  لاصتا 

.هسفن دح  یف  الصتم  لباقلا  نوکی  نأ  بجوی  داعبألل ال  هتیلباق  نأ  رهظ  دقف 

تاذلا و ال هبترم  یف  لصتم  ریغ  رمألا  سفن  یف  الـصتم  یـشلا ء  نوک  هیاکح  نم  مترکذ  يذلا  اذـه  نأب  کلذ  نع  بیجن  انکل  اذـه 
هـسفن عم  هسفن  نوکی  لب  هسفن  هبترم  یف  هسفنب و ال  هل  ماوق  امم ال  یـشلا ء  کلذ  ناک  اذإ  حصی  امنإ  درجتم  زیحتم و ال  لصفنم و ال 

فارتعالا بجوی  امم  اذـه  هلاصفناب و  الـصفنم  هلاصتاب  الـصتم  هنرتقی  امب  الـصحتم  اضحم  ادادعتـسا  هتاذ  نوکی  ناکمإلا و  هوقلاب و 
اهلعجی امع  هینغتـسم  ریغ  ددـعتم  لاصفنا  دـحاو و  لاصتاب  هموقتم  یلویه  الـصفنم  ـال  الـصتم و  هسفن  یف  سیل  يذـلا  رهوجلا  نوکب 

دنع هترثـکب  دـحاولا و  لاـصتالا  دـنع  هتدـحوب  یلویهلا  موقی  اـیروص  ارهوج  لاـصتالا  نوـکیف  رمـألا  سفن  یف  هلـصفنم  وأ  هلـصتم -
ارهوج امإ  روصلا  نع  رظنلا  عطق  عم  امهنوک  زیحتلا و ال  مسجتلا و  نع  رمألا  سفن  یف  یلویهلا  ولخ  مزلی  یتح ال  ددـعتملا  لاـصفنالا 

يروصلا لاصتالا  هیرهوجف  ام  هروص  دوجو  نع  دوجولا  هرخأتم  هروصلا  هیرهوج  ریدـقت  یلع  اهتاذ  هبترم  نوکل  اـقرافم  ارمأ  وأ  ادرف 
.داعبألا زایحألا و  نع  هیراع  اهبسحب  نوکی  عقاولا  یف  هبترم  یلویهلل  نوکی  نأ ال  بجوی  اهب  یلویهلا  موقت  و 

مـسجلل اموقم  لب  اهل  موقم  ریغ  امئاق  اضرع  لاصتالا  نوکی  لاـصتالا و  نع  رظنلا  عطق  عم  اهتاذـب  هرهوجتم  یلویهلا  تناـک  ول  اـمأ  و 
.هل عفدم  مزال ال  روذحملاف  تاحیولتلا  بحاص  همعز  امک  طقف 
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.هروصلا هیرهوج  تابثإ  یلإ  مهادح  يذلا  وه  اذه  و 

مل دوجولا  یف  يرهوج  دادـتما  نکی  مل  ول  هنأ  نم  هانیعدا  امیف  اضیأ  رمألا  عزنب  ارهوج و  نوکی  دـق  لاحلا  نأ  ناـیبلا  اذـهب  تبث  دـقف 
.رمألا اذه  یف  هریصب  یلع  نکف  الصأ  دوجو  هراقلا  ریغ  هراقلا و  ریداقملا  هلصتملا و  تایمکلا  نم  یشل ء  نکی 

لب حیحـص  ریغ  لاصفنالا  لاصتالا و  بقاعت  دـنع  هتیـصخشب - یـصخش  دـحاو  مسج  ءاقب  نأـبف  یناـثلا  لاکـشإلا  نع  باوجلا  اـمأ  و 
.لاصتالا هیرهوج  یفانی  هعونب ال  هؤاقب  هفالخ و  حیحصلا 

.هنیبی ام  یلإ  رقتفی  لمجم  مالک  ضرع  وهف  وه  ام  باوج  هریغتب  ریغتی  ام ال  لک  هلوق 

ضراوع نم  وهف  هتیوه  هتاذ و  بسحب  ول  هیـصخشلا و  هتلاحب  هئاـقب  عم  یـش ء  نع  وه  اـم  باوج  هریغتب  ریغتی  ـال  اـم  لـک  نأ  قحلا  و 
قبی مل  لاصفنالا  هیلع  أرط  اذإ  مسجلا  تایتاذلا و  نم  هنوک  حصی  امم  اذهف  رخآ  صخش  یلإ  صخـشلا  هلدبتب  لدبت  اذإ  امأ  هتقیقح و 

.نایرخأ ناتیوه  اهلدب  ثدحی  مدعنی و  لب  اهلاحب  هیصخشلا  هتیوه 

نوک یلع  لدی  اهتایئزج ال  لدابت  دنع  اهیف  وه  ام  باوج  ظافحنا  اهصاخشأ و  دراوت  عم  هیرهوج  هیعون  هعیبط  رارمتسا  نأ  يرت  أ و ال 
.اضارعأ صاخشألا  کلت 

وهف وه  ام  باوج  هلدبتب  لدـبتی  ام ال  لک  نإف  هعیبطلل  هیـضرع  ارومأ  تاصخـشملا  صاخـشألا و  نوک  یلع  لدـی  امنإ  هانرکذ  ام  معن 
هسفن یف  ارهوج  نوکی  یشل ء  یضرع  برف  عوضوملا  یلإ  هموقت  یف  رقتفملا  ینعمب  ضرع  هنأ  ال  یجراخ - لومحم  ینعمب  یـضرع 

یلویهلا هیهام و  لاصتالا  هعیبطب  موقتم  مسجلا  کلذ  عم  و  مسجلا - هیهامل  یضرع  هیصخشلا  تالاصتالا  نم  دحاو  لکف  فلـس  امک 
.ء یجیس  امک  هیروصلا  رهاوجلا  نأش  اذه  ادوجو و  اهب  هموقتم 

.نیتهج نم  وهف  ثلاثلا  لاکشإلا  نع  باوجلا  امأ  و 
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موهفم یلع  هرات  قلطی  ایظفل  اکارتشا  انهاه  نأ  رم  دـق  لب  دـحاو  موهفم  هدـحاو و  هعیبط  لاصتالا  دادـتمالا و  نأ  ملـسن  ـال  اـنأ  لوـألا 
.مکلا سنجل  مسقم  لصف  هلزنمب  وه  یضرع  موهفم  یلع  يرخأ  رهوجلا و  سنجل  مسقم  مسجلا  هیهامل  موقم  لصفک  وه  يرهوج 

اذهب وه  هنیعم و  هحاسم  نیعم و  دحب  صـصخت  ریغ  نم  هقلطم  هعیبط  ذخؤی  دق  هنأ  الإ  ادحاو  اموهفم  ناک  نإ  دادـتمالا و  نأ  یناثلا  و 
اذک و هحاسمب  احوسمم  نیعم  دـحب  اصـصختم  ذـخؤی  دـق  دوجولا و  بسحب  یلویهلل  لصحم  ررقتلا و  بسحب  مسجلل  موقم  رابتعالا 
اهریغتب و ذإ  مسجلا  هقیقح  نع  جراخ  ضرع  رابتعالا  اذـهب  وه  تالـصتملا و  یف  یهانتملا  ریغ  حـص  ول  هیهانتم  ریغ  وأ  هیهاـنتم  اذـک 

.نیعملا اهرادقم  لدبت  نإ  هنیعملا و  هیمسجلا  ریغتی  الثم ال  هعمشلا  یلع  لاکشألا  لدبت  دنع  اهتایصخش  ریغت 

لـخلختلاب و هحاـسملا  ریغتی  اـمنإ  هعمـشلا و  داـعبأ  تایـصوصخ  لدـبت  دـنع  ظوفحم  یلک  رمأ  اـهنأل  اـهتیحوسمم  هبترم  لوقأ  تسل 
.نییقیقحلا فثاکتلا 

مـسجلا هقیقح  نایب  یلإ  جاتحی  مانألا  لوقعل  هموهوملا  ماهوألا - طیلاغأب  ماهفألا  مادقأ  لزی  ثیحب ال  مارملا  اذه  یف  مالکلا  قیقحت  و 
.ماوقلا ثیح  نم  اهیف  لخادلا  يرهوجلا  لاصتالا  نع  اهزایتما  اهتایمک و  مسجلا و  ضراوع  نم  وه  يذلا  ینعملاب  یمیلعتلا  ینعی 

.لاوقأ یلإ  اوبعشت  هتقیقح و  یف  اوفلتخا  مهنأ  ملعا 

رهوجلا لاصتا  ریغ  هلاصتا  نوکی  مئاوقلا و  اـیاوزلاب  عطاـقتلا  هجو  یلع  هثـالثلا  طوطخلا  ضرف  هیف  نکمی  لـصتم  ضرع  هنأ  اهدـحأف 
.نالصتم مسجلا  یف  نوکی  اذه  یلعف  دتمملا 

ریغ هیلکلا  هیلقعلا  همسقلل  الباق  امهدحأ  هب و  اممکتم  رخآلا  امک و  امهدحأ  نوکی  هیـضرع و  هفـص  رخآلا  هیرهوج و  هروص  امهدحأ 
یف نادحتم  امهنکل  هنیعم  هحاسمب  احوسمم  هثالثلا  هداعبأ  یف  انیعتم  هیئزجلا  هیمهولا  همسقلل  الباق  رخآلا  داعبألا و  هنیعتم 
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.هیلع تالاکشإلا  ثلاث  دورول  هداسف  یفخی  هیسحلا و ال  هراشإلا  عضولا و 

هتیهام هبترم  یف  مسجلا  نأ  تملع  امب  دودرم  اذـه  و  ضرعلاـب - یعیبطلا  مسجلا  هیدـتمم  هب  نوکی  تاذـلاب و   (1) لصتم هنأ  اهیناث  و 
ول ال هنأ  ناهربلاب  تملع  هثالثلا و  داعبألل  لباق  اـنلوق  موهفم  ـالإ  سیل  هینامـسجلا  ریغلا  رهاوجلا  نع  هب  زاـتمی  يذـلا  هلـصف  لـصتم و 

لمح یـش ء  یلع  قدص  امل  هیلاصتالا و  هدحولا  هفـص  هدوجوملا - ءایـشألا  نم  یـشل ء  حـص  امل  تادوجوملا  یف  يرهوجلا  لاصتا 
.ضرعلاب تاذلاب و ال  لصتملا ال 

یف هدوجوم  هرثـکلا  تعنب  تسیل  داـعبألا  هذـه  نأ  هیف  (2) و  مـسجلل قمعلا  ضرعلا و  لوطلا و  یه  هثـالث  رومأ  عوـمجم  هنأ  اـهثلاث  و 
.لعفلاب هیجراخلا  تادوجوملا  نم  یمیلعتلا  مسجلا  مسجلا و 

داری نأ  امإ  ذئنیحف  ضرعلاب  یمیلعتلا  اهرادـقم  یلإ  و  تاذـلاب - هیمـسجلا  هروصلا  یلإ  ابوسنم  ادـحاو  الاصتا  مسجلا  یف  نأ  اهعبار  و 
هروصلا هب  داری  نأ  امإ  مکلا و  هلوقم  نم  نوکی  نأ ال  مزلف  تاهجلا  یف  هطاسبنا  ددحت  مسجلا و  دادـتما  نیعت  سفن  یمیلعتلا  مسجلاب 
لامتـشا ههج  نم  لب  هتاذ  نع  جراخ  رمأب  تاذلاب ال  لاصتا  هل  ناکف  هروکذملا  هیثیحلاب  هثیحم  روکذملا  نیعتلا  عم  هذوخأم  هیمـسجلا 

مالک و  تاقیلعتلا - ءافشلا و  یف  خیشلا  مالک  هقفاوی  نوققحملا و  هراتخا  يذلا  وه  اذه  نوکی  نأ  هبشی  هیمـسجلا و  هروصلا  یلع  هتاذ 
.لیصحتلا یف  هذیملت 

قالطإلا یلع  تاهجلا  یف  دـتمملا  کلذ  ربتعا  اذإف  تاهجلا - یف  دـحاو  دـتمم  الإ  مسجلا  یف  سیل  نأ  مهـضعب  هدافأ  ام  هحیـضوت  و 
ردقتلا یف  انیعت  هتادادتما  نیعت  نودب 

ءازجأ یلإ  ماسقنالا  لبقی  ثیحب  یـشلا ء  نوک  ینعأ  مکلل  مسقملا  لـصفلا  وه  يذـلا  لاـصتالا  وه  دارملا  لاـصتالا  نم  ناـک  نإ  - 1
اذه ال یلع  ضرعلاب و  هب  لصتم  یعیبطلا  مسجلا  تاذلاب و  ینعملا  اذـهب  لصتم  یمیلعتلا  مسجلا  نأ  کش  الف  دودـحلا  یف  هکراشتم 

وه ام  ینعأ  لاصتالل  رخآلا  ینعملاب  تاذلاب  الـصتم  هنوک  یفانی  ضرعلاب ال  ینعملا  اذـهب  الـصتم  یعیبطلا  مسجلا  نوک  نأل  درلا  دری 
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، مئاوقلا  ایاوزلاب  هعطاقتم  هثالث  داعبأ  هیف  ضرفی  نأ  نکمی  ثیحب  هنوک  وه  رهوجلل و  مسقم  لصف 

هللا همحر  لیعامسإ  یمیلعتلا ، مسجلا  وه  هثالثلا  داعبألا  عومجم  یعیبطلا و  مسجلا  يأ  - 2
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وه ثیح  نم  ربتعا  نإ  ارهوج و  هیمسج و  هروص  رابتعالا  اذهب  ناکف  اصوصخم  ارادقم  وأ  اقلطم  ارادقم  ناک  ءاوس  ایرادقم  الصحت  و 
.اصوصخم ایمیلعت  امسج  ناک  صوصخم  نیعتم  وه  ثیح  نم  ربتعا  اذإ  اقلطم و  ایمیلعت  امسج  ناک  ام  رادقم  نیعتب  نیعتم 

.دادتمالا نیعت  وه  ضرع و  هیمسجلا و  وه  رهوج  نم  ابکرم  نوکی  لب  اضرع  یمیلعتلا  مسجلا  نوکی  نأ ال  مزل  هنأ  هیلع  دروأ  و 

الصأ لحم  هل  نوکی  ذإ ال  اضرع  نکی  مل  نإ  ضرعلا و  ءامدقلا و  دنع  رهوجلا  نم  بکرملا  موهفملا  نأ  هلصاح  امب  هنع  بیجأ  دق  و 
هیلع قدصی  نأ  زوجی  ضرعلا  لحملا و  لدب  هفیرعت  یف  عوضوملا  اوذخأ  ثیح  یلویهلا  یتبثم  دـنع  رهوجلا  ینعم  نم  بکرملا  نکل 

ضرعلا موهفم  تحت  جردـنم  هیـضرعلا  اهتیثیح  هروصلا و  نم  بکرملا  عومجملا  نأ  یف  ءاـفخ  ـال  ذإ  اـضرع  نوکیف  ضرعلا  فیرعت 
بکرملا عومجملا  یلإ  هبـسنلاب  اهنکل  اهیلإ  موقتلا  یف  اهجایتحال  اـعوضوم  اهدـحو  هروصلا  یلإ  هبـسنلاب  نکت  مل  نإ  یلویهلا و  نإـف 

.عومجم وه  ثیح  نم  عومجملا  نع  اهئانغتسال  اعوضوم  نوکی  ضرعلا  نم  اهنم و 

نأ لاکـشإلا  یف  هدمعلا  لب  مأ ال  ضرعلا  موهفم  هیلع  قدـصی  امم  عومجملا  اذـه  نوک  درجم  سیل  انهاه  لاکـشإلا  نأل  ثحب  هیف  و 
مکلا هلوقم  رهوجلا و  هلوقم  نیتلوقم  نم  هبکرم  هدـحاو  هیهام  نوکی  نأ  مزلی  انهاه  ضعب و  یف  الخاد  اهـضعب  سیل  تالوقملا  دارفأ 

هیرابتعا هدحو  هل  ایرابتعا  ارمأ  لب  یقیقح  دح  هل  ایعون  ادحاو  نکی  ملف 

- یشرع صلخم 

بعکم رارکت  نم  هلـصاح  هحاسم  هتاذل  اذک  اذکب و  حسمی  ثیحب  دادتمالا  نیعتملا  دتمملا  یـشلا ء  یمیلعتلا  مسجلا  ینعم  نأ  قحلا 
اهنوک تاقتـشملا  نم  یـش ء  یف  الخاد  سیل  امک  الـصأ  موهفملا  اذه  یف  الخاد  ارهوج  دتمملا  نوک  سیل  همکح و  یف  ام  وأ  دحاو 

یف وه  يذـلا  دادـتمالا  اذـهف  نیتیـصوصخلا - يدـحإ  نع  هکفنم  دوـجولا  یف  نکت  مل  نإ  اـهتاموهفم و  ثیح  نم  اـضرع  وأ  ارهوـج 
اهنوک نع  رظنلا  عطق  هتاهج و  یف  انیعتم  اردقتم  ذخأ  اذإ  و  یلویهلل - الـصحم  مسجلل و  اموقم  نوکی  قالطإلا  یلع  ذـخأ  اذإ  مسجلا 

یلویهلل هروص  وأ  مسجلل  اءزج 
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ریغ موهفملا  بسحب  یلباق  رمـأل  هروص  یـشلا ء  نوک  اذـک  هتاذ و  موهفم  نع  هجراـخ  هفاـضإ  رخآ  یـشل ء  اءزج  یـشلا ء  نوک  نـأل 
.ء یشلا  کلذ  موهفم  یف  لخاد 

تاذـلاب و مکلا  هلوقم  تحت  لخاد  دادـتمالا  نیعتملا  دـتمملا  اذـهف  نییبسنلا  نیراـبتعالا  نیذـه  نع  اـقلطم  هربتعی  نأ  لـقعلل  حـصیف 
رخآ ینعم  نع  مسجلل و  موقم  هب  وه  يذلا  ینعملا  نع  ابکرم  سیل  یلویهلل و  همیوقت  مسجلا و  یف  هلوخد  رابتعا  نع  طیـسب  هموهفم 

.ضرع رهوج و  نع  هبکرت  مزلیل  یضرع 

امسج الإ  دوجولا  یف  نوکی  مهتاروفـسم و ال  یف  هب  اوحرـص  امک  تاذلاب  فیکلا  هلوقم  یف  مهدنع  لخاد  ضیبألا  نأ  کلذ  ریظن  و 
موهفملا و یف  هیرهوجلا ال  هیمـسجلا و ال  هیف  لخدی  امم  هسوسحملا  تایفیکلا  نم  عون  هبـسحب  وه  يذلا  ینعمب  وه  سیل  ضایب و  اذ 

هـساحلا هنع  لعفنی  ام  دوجو  الإ  سیل  اضیأ  هدوجو  ضایبلا و  ریغ  یه  نیتللا  نیتیـصوصخلا  نع  قلطم  رمأ  هموهفم  لب  دوجولا  یف  ـال 
تادعم رومأ  تائیهم و  بابسأ  هنراقم  یلإ  هدوجو  یف  ارقتفم  یشلا ء  نوک  سیل  مأ ال و  مسج  هعم  ناک  ءاوس  اهرون  قرفتب  هیرـصبلا 

ضایب دوجولا  یف  نوکی  نأ  زاج  ول  لب  اهب  اموقتم  هتاذ  ثیح  نم  هدوجو  نوکی  نأ  هل  بجوی  اـمم  تاـکرحلا  ملاـع  یف  تامدـقم  و 
ضایب و يرـصنعلا  بکرملا  مسجلا  یلإ  هدوجو  یف  رقتفملا  ضایبلا  نأ  امک  هتاذـب  ضیبأ  اـضایب و  ناـکل  ینامـسج  لـباق  نع  درجم 

اوحن هنوکل  هلمحی  لماح  یلإ  رقتفی  هدوجو  لب  هیمـسجلا  ببـسب  تسیل  هتیـضیبأ  ضایبلا و  هیـضایبف  مسجلا  کلذـب  ـال  هسفنب  ضیبأ 
.کش الب  رهوجلا  هلوقم  یف  لخاد  اقلطم  مسجلا  نم  مسق  ضایبلا  هل  يذلا  مسجلاف  ایضرع  دوجولا  نم  افیعض 

هیمک سایق  اذکهف  فیکلا  هلوقم  یف  لخاد  نوللا  نم  مسق  وهف  ضایبلا  هل  ام  درجم  ذخأ  هیمسجلا و  هیصوصخ  هنع  تطقس  اذإ  امأ  و 
یف نیعتم  دادتما  درجم  ذـخأ  اذإ  رهوجلا و  باب  نم  نوکی  مسجلل  اموقم  هنوک  ذـخأ  اذإ  داعبألل  لباقلا  دـتمملا  نإف  یمیلعتلا  مسجلا 

.مکلا هلوقم  نم  وهف  بعکملا  هئیه  یلع  كرتشم  داعب  وأ  هقمع  هضرع و  هلوط و  یف  یطخ  كرتشم  داعب  حوسمم  تاهجلا 
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يأ هرک  یه  اـمب  هرکلا  نإـف  اـهریغ  هناوطـسألا و  طورخملا و  بعکملا و  هرکلا و  لـثم  هیمیلعتلا  هلاکـشأ  تایـصوصخ  یف  اذـکه  و 
یه اـمب  مکلا و  هلوـقم  نم  هطقنلا  کـلت  نم  اـهیلإ  هجراـخلا  داـعبألا  يواـستی  هطقن  هلخاد  یف  ضرفت  هدـحاو  هیاـهنب  طاـحم  رادـقم 
یف هیرهوجلا و ال  اهموقت  یف  لخدی  امم  سیل  و  رهوجلا - هلوقم  نم  یهف  هیسحلا  هراشإلا  یف  هلقتـسم  عوضوملا  نع  ماوقلا  هینغتـسم 

.یحاسملا دادتمالا  هنیعتم  يرکلا و ال  لکشلا  هنیعتم  اهنوک  هیعیبطلا  هینامسجلا  اهلصحت 

.لاکشإلا اذه  عفدل  كدییأت  یف  رکشا هللا  لاونملا و  اذه  یلع  همسجملا  لاکشألا  رئاس  هیلع  سق  و 

- رخآ ثحب 

هراشا

ام لاصفنالل ال  لباقلا  وه  هاوس و  لـصتم  مسجلا  یف  سیل  ریغ و  ـال  رادـقملا  وه  هنکل  يرهوج  لاـصتا  نع  ولخی  ـال  مسجلا  نأ  به 
.يرهوجلا لاصتالا  ضراعلا ال  لاصتالا  وه  لاصفنالا  هلطبی  ام  نأل  لاصفنالا  عم  یقبی  هنأ ال  مکلوق  يدجی  هدام و ال  هومتیمس 

صاخ ال حالطـصا  اذه  نیئیـش و  نیب  نوکی  نأ  یعدتـسی  يذـلا ال  یقیقحلا  ینعملا  یلع  قلطی  دـق  رم  امک  لاصتالا  ظفل  نأ  هنایب  و 
.مهحالطصا یلع  يرهوجلا  دتمملا  وه  لاصتالا و  ظفل  نم  هفاکلا  همهفی 

اناک ءاوس  هب  لصتم  لصتم و  نیئیـش  نیب  الإ  لـقعی  نأ  روصتی  ـال  يذـلا  روهمجلا  نیب  فراـعتملا  یفاـضإلا  ینعملا  یلع  قلطی  دـق  و 
هلـصتم اهنإ  اهیلع  لاقیف  هیمهو  ءازجأ  دـحاولا  لصتملا  مسجلل  روصتی  وأ  لاصتا  امهنیب  مهوتی  وأ  ثدـحی  مث  جراـخلا  یف  نیددـعتم 
هیـضرع یف  کش  رخآلا و ال  لحمب  لصتم  امهدـحأ  لحم  نإ  لاقیف  نیـضرع  فـالتخا  دـحاولا  مسجلا  یف  نوکی  وأ  ضعبب  اهـضعب 

.ضحم يرهوج  رمأل  اءزج  نوکی  نأ  حلصی  الف  لاصفنالا - هلباقی  يذلا  وه  یبسنلا و  ینعملا  اذهب  لاصتالا 

یناثلا ینعملاب  لاصتالا  لباقی  وه  لب  لاصفنالا  هلباقی  رادـقملا و ال  هنیعب  وه  مسجلا و  سفن  لوألا  ینعملاب  لاصتالا  لوقی  نأ  لئاقلف 
عوضوملا یلع  نابقاعتی  امه  و 
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.نیلاحلا یف  هنیعب  هئاقب  عم 

.هریغ دادتمالا  لحم  نوکی  نأ  مزلیف  دادتما  هل  ام  وأ  دادتما  وذ  یش ء  دتمملا  نإ  لاقی  ام  امأ  و 

نم اذه  نوکیف  ملـس  ول  قاقتـشالا و  إدبم  ریغ  اهموهفم  یف  لخدـی  تاقتـشملا ال  نم  هریغ  دـتمملا و  لب  مزال  ریغ  کلذ  نأ  رم  دـقف 
.ظافلألا ماکحأ  یلع  هیملعلا  قئاقحلا  ینتبی  هنأ ال  یلع  هیفرعلا  تاقالطإلا  هیظفللا و  تازاجملا 

هنم قتشی  ام  هدایز  بجوی  یتلا ال  تاقتشملا  نم  کلذ  ریغ  لیلأ و  لیل  لیوط و  طخ  میـسج و  مسج  دیعب و  دعب  لاقی  هنأ  يرت  أ و ال 
.هیلع لمحی  ام  یلع 

هیـضرع بجوی  نیلاحلا  یف  هئاقب  عم  فثاکت  لخلخت و  اذإ  دـحاولا  مسجلا  یلع  ربکلا  رغـصلاب و  هفلتخملا  ریداـقملا  دراوت  لـیق  نإـف 
.اهتیرهوجب متمکح  فیکف  ریداقملا 

ریغ رادـقملا  نکی  مل  اذإف  اهتابثإ  یلع  فقوتی  امهتابثإ  یلویهلا و  دوجو  عورف  نم  نییقیقحلا  فثاکتلا  لخلختلا و  دوجو  نأب  باـجی 
نإف هنع  اهلاصفنا  وأ  هیلع  هداـم  دورو  ریغ  نم  هناـصقن  رادـقملا و  هداـیز  روصتی  ملف  مسجلا  هقیقح  ماـمت  وه  يذـلا  لـصتملا  رهوجلا 

للخت یلإ  ذـئنیح  فثاکتلا  لخلختلا و  عجرمف  اـهناصقنب - هناـصقن  مسجلا و  ءازجأ  هداـیز  اـهنیعب  ریدـقتلا  اذـه  یلع  رادـقملا  هداـیز 
- هیرادقملا یف  یـصخش  دـحاو  مسج  هکرح  امه  نیتللا  نیتقیقحلا  اهعامتجا ال  اهنع و  اهلاصفنا  مسجلا و  ءازجأ  نیب  فیطللا  مسجلا 

.هیلقعلا ماکحألا  یف  عبتملا  وه  ناهربلا  امنإ  ناهربلاب و  نیتباث  ریغ  امهنإف  هنع  صقان  دح  وأ  هیلع  ناک  ام  یلع  دئاز  دح  یلإ 

دق امیس و  فعـضلا  هیاغ  یف  وهف  رانلا  یف  تعقو  اذإ  هحایـصلا  همقمقلاب  وأ  ءاملا  یلع  تبک  اذإ  هصوصمملا  هروراقلاب  امهتابثإ  امأ  و 
ذخأی ام  ردقب  ءاوهلا  نم  طعی  مل  صاملا  نأب  مکحلا  یلإ  اضیأ  انل  لیبس  ءاوهلا و ال  جورخ  یلع  هلادـلا  تابابحلا  بکلا  دـنع  دـهوش 

.لخلختلا مزلی  یتح  اهنم 

نم ناهدألا  ضعب  حشر  برج  دق  هنأ  قارشإلا  همکح  یف  یهلإلا  خیشلا  رکذ  و 
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.نهدلا نم  اریثک  فطلأ  وه  يذلا  ءاوهلا  یف  کلذ  لثم  عنمی  الف  جاجزلا 

قارـشإلا همکح  یف  امب  هعفدـل  لاقیف  مسجلل  رادـقملا  هریاغم  بجوی  ریداقملا  یف  اهقارتفا  هیمـسجلا و  یف  ماسجألا  كارتشا  لیق  نإف 
ریداقملا یف  اهفالتخا  ریبکلا و  ریغـصلا و  رادـقملا  نیب  هکرتشملا  رادـقملا  سفن  یف  اهکارتشا  هنیعب - هیمـسجلا  یف  اهکارتشا  هلوق  نم 
رادقملا یلع  دئاز  یشب ء  سیل  ریبکلا - ریغصلا و  رادقملا  نیب  توافتلا  نأ  امک  رغـصلا و  ربکلا و  تایـصوصخ  یف  اهفالتخا  هنیعب  وه 

سفنب فالتخالا  نوکی  ریداقملا  یف  توافتلاب  ربکلا  رغصلاب و  توافتلا  مسجلاب و  رادقملا  ظفل  لدب  اذإ  کلذکف  رادقملا  سفنب  لب 
.ریغ هیمسجلا ال 

نییهلإلا و يأر  وه  ام  یلع  یـشلا ء  هیهام  سفن  یف  فعـضلا  هدشلا و  ناصقنلا و  لامکلاب و  فالتخالا  یلإ  فالتخالا  اذـه  عجری  و 
.یصقتسم هرکذ  رم  امک  نییقاورلا  نم  ءامدقلا 

وه يذـلا  ینعملاب  لاصتالا  نیب  ققحتلا  یف  هریاغملا  تابثإب  امهدـحأ  نیرمأ - دـحأب  یتأتی  امنإ  وهف  نیءاشملا  لبق  نم  باوجلا  امأ  و 
دنع نأ  اهدـحأ  قرط - هریاغملا  هذـه  تابثإ  یف  مکلا و  هلوقم  نم  وه  يذـلا  ینعملاب  لاصتالا  نیب  يرادـقمب و  سیل  مسجلل و  موقم 

هل دحاو  صخـش  دحاولا  لاصتالا  عم  مسجلا  نأل  کلذ  هیأزج و  دحأ  وأ  همامت  امإ  مسجلا  نع  يرهوج  رمأ  مدـعنی  لاصفنالا  نایرط 
ضیبأ و امهدحأ  برغملا  یف  كرحتی  رخآلا  قرشملا و  یف  نکاس  امهدحأ  نالـصتم  لصح  لاصفنالا و  هیلع  أرط  اذإف  دحاو  دوجو 

دوجوم نوک  هلاحتـسال  نارخآ  ناصخـش  ثدـح  مدـعنا و  لب  هتیـصخشب - قبی  مل  دوجولا  کلذ  نأ  یف  ههبـش  الف  الثم  دوسأ  رخـآلا 
هیقاب هیطابترا  ههج  توبثب  مکحت  ههیدبلا  نکل  دحاو  صخـش  یف  نیلباقتملا  عامتجا  مزل  الإ  ضیبأ و  دوسأ و  انکاس  اکرحتم و  دـحاو 

.یلویهلاب هانینع  هانیعدا و  ام  الإ  وه  ام  نیثداحلا و  نیلصتملا  نیذه  لوألا و  لصتملا  تاذ  یف 

موقملا نأ  ققحت  هیلدبلا  لیبس  یلع  ام  لصتم  نع  ولخی  ریغصلا و ال  میظعلا و  لصتملا  عم  عماجی  يدادعتـسا  رهوج  دوجو  تبث  اذإ  و 
ناک دادتما  يأ  یف  اقلطم  لصتملا  الإ  سیل  هداملل 
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امم ال ریداقملا  تایـصوصخ  نأ  ققحت  هللا و  ءاش  نإ  هنایب  حضتیـس  امک  ارهوج  نوکی  هلاحم  هدوجول ال  لـصحملا  رهوجلل  موقملا  و 
.اهتیضرع تبثف  یلویهلا  میوقت  یف  اهل  لخدم 

اهنیب یلویهلا و  اهیلإ  رقتفم  مسجلل و  موقم  رهوج  وه  يذلا  ینعملاب  دحاولا  دادتمالا  هعیبط  نیب  امیف  قیقدلا  لصحملا  قرفلا  رم  دـق  و 
.یلویهلا اهنع  هینغتسم  مسجلا  هیهام  نع  هجراخ  هیمک  وه  يذلا  ینعملاب 

یف ماـسجألا  قاـفتا  ثیدـح  نم  هرکذ  اـم  يوس  هریثـک  لـئالد  هل  ماـسجألا و  یف  نییقیقحلا  فثاـکتلا  لـخلختلا و  تاـبثإ  اـمهیناث  و 
.ریداقملا یف  اهقارتفا  هیمسجلا و 

هدـحاو هقیقح  دارفأ  نیب  فـالتخالا  زیوجت  نم  فاـصنإلا - دـنع  هیلع  هدروأ  اـم  هوـقل  هرکذ  اـمک  فیعـض  لیلدـلا  اذـه  نأ  قـحلا  و 
.ء یشلل  دوجولا  ءاحنأ  یلإ  هعجارلا  هیجراخلا  تالاحلا  نم  هقیقحلا  کلت  تناک  اذإ  امیس  هقیقحلا - لصأ  یف  صقنلا  لامکلاب و 

زیمتی توافتی و  امم  هنأ  رم  دـق  دوجولا  اهتادوجو و  ماسجألا و  تایوهل  هضراع  هصوصخم  تالاح  اهرئاظن  رادـقملا و  ددـعلا و  نإـف 
یف هکرحلا  راـکنإ  نکل  هئاـحنأ و  هدارفأ و  نیب  تواـفتلا  نیعتلا و  زیمتلا و  لـصحی  هب  هـیلإ  یـش ء  مامـضنا  نود  نـم  هـتقیقح  سفنب 

هلادـلا تامالعلا  روفو  تاداهـشلا و  هرثکل  هرباکم  نع  ولخی  ـال  نییقیقحلا  فثاـکتلا  لـخلختلا و  صقنتلا و  دـیزتلا و  بسحب  هیمکلا 
هئاقب صملا و  دعب  همجحملا  یف  محللا  لوخد  هحایصلا و  همقمقلا  راسکناک  ءالخلا  عانتما  هظحالم  عم  هلباقم  لخلختلا و  دوجو  یلع 

قراشم نم  نادـجولا  قراش  قارـشإب  اهتدـهاشم  دـنع  لـقعلا  مزجی  یتلا  هیئزجلا  رومـألا  نم  کـلذ  ریغ  ادودـسم و  هسأر  ماد  اـم  هیف 
هعضوم یف  هیلإ  لوقلا  دیعنس  هرادقم و  صقنی  دیزی و  ادحاو  امسج  نأب  نافرعلا 

- حیقنت بیذهت و  هداعإل  حیضوت  هدایز 

یبأ یباراف و  نیخیشلاک  مهعابتأ  لوألا و  ملعملا  باحصأ  نأ  قبس  امم  رهظ  دق 
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رادقملا رخآلا  قالطإلا و  یلع  دتمملا  اهانعم  یتلا  هیمرجلا  هروصلا  امهدحأ  دـتمملا  یموهفم  نیب  نوقرتفی  مهراثآ  یفتقی  نم  یلع و 
.تاهجلا یف  دادتمالا  نیعتملا  دتمملا  هانعم  دحاولا و  لصتملا  ءازجأ  نیب  هکرتشملا  دودحلا  ضرفل  ححصملا 

یف دـتمم  مسج و  مسج و  هبـسحب  توافتی  لوألا ال  ینعملاب  دادـتمالا  نأ  هیف و  ضرع  رخآلا  مسجلل و  موقم  لوـألا  نأ  اـضیأ  رهظ  و 
اددـعم و ال وأ  اداع  الک و ال  وأ  اءزج  ـال  اریبک و  وأ  اریغـص  ماـسجألا  نم  یـش ء  هببـسب  نوکی  ـالف  بناوجلا  یف  دـتمم  نع  بناوجلا 

.یناثلا فالخب  انیابم  وأ  اکراشم  احوسمم و ال  وأ  احسام 

دحاو دتمم  الإ  مسجلا  یف  مهیأر  یلع  نوکی  لب ال  کلذـک  سیل  نیدوجوب و  نیدوجوملا  نیدادـتمالاب  نولئاق  مهنأ  رهتـشا  اذـهل  و 
نیعتلا یلع  ذـخأ  اذإ  هداـملل و  لـصحم  مسجلل و  موـقم  ضحم  رهوـج  وـهف  دادـتمالا  یف  نیعت  نود  نم  وـه  وـه  اـمب  ذـخأ  اذإ  هنکل 

.هداملل لصحم  مسجلل و ال  موقم  ریغ  رادقم  وهف  هانتم  ریغ  وأ  ناک  ایهانتم  يرادقملا  يدادتمالا 

لخلختلا و دراوم  یف  نإف  هدحاو  هعمش  لاکـشأ  لدبتب  ال  مسجلا - یف  فثاکتلا  لخلختلا و  تابثإب  انم و  رم  امب  امهنیب  قرفلا  رهظی  و 
.رادقملا سفن  لدبتی  فثاکتلا 

قارـشإلاب دیؤملا  خیـشلا  امأ  هیقمعلا و  هیـضرعلا و  هیلوطلا و  هداعبأ  تایـصوصخ  هطاسبنا و  بتارم  یه  یتلا  هضراوع  لدبتی  انهاه  و 
.هثالث هوجوب  هیلع  اجتحم  قارشإلا  همکح  باتک  یف  لوألا - ینعملاب  دتمملا  رکنأ  نمم  وهف 

نأل ایلک  نوکی  نأ  زئاج  ایئزج ال  وأ  ایلک  امإ  دادتمالا  کلذ  ناکل  يرهوج  دادـتماب  نایعألا  یف  دوجوملا  مسجلا  موقی  ول  هنأ  اهدـحأ 
ایئزج نوکی  نأ  زئاج  ینیعلا و ال  دوجوملا  هب  موقتی  نایعألا ال  یف  هل  دوجو  ام ال  نایعألا و  یف  هل  دوجو  یلک ال  وه  ثیح  نم  یلکلا 

یـضرع و دادـتما  مسجلا  یف  ناک  نإ  يرهوج و  دادـتما  هیف  نکی  ملف  هریغ  مسجلا  یف  سیل  هتیـضرع و  تبث  يذـلا  وه  ناک  نإ  هنأل 
ضعب نوکی  الف  وه  ام  باوج  هیف  فلتخی  دحاو ال  موهفم  هدحاو و  هعیبط  دادتمالا  نأل  لاحم  کلذف  يرهوج  رخآ 
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.یقابلا هیضرع  تبث  ضعبلا  هیضرع  تبث  امل  اضرع و  هضعب  ارهوج و  هتایئزج 

الباق نوکیف  ءزجلا  یف  امم  مظعأ  لکلا  یف  ام  و  هئزج - یف  مسجلا و  لک  یف  ناکل  يرهوج  دادـتما  مسجلا  یف  ناـک  ول  هنأ  اـهیناث  و 
.ایرادقم امک  نوکیف  هیزجتلل 

دئازلا لخلختملا  مرجلا  لک  یف  سیلف  کش  رادـقم ال  وه  ناـک و  اـمک  يرهوجلا  دادـتمالا  یقب  نإ  مسجلا  لـخلخت  اذإ  هنأ  اـهثلاث  و 
وه هتاذل و  مک  يرهوجلا  دادـتمالاف  دـیزأ  راص  نذإ  وهف  ناک  امک  دادـتمالا  کلذ  قبی  مل  نإ  لاحم و  وه  هیمرجلا و  هروصلا  رادـقم 

.اضرع نوکی  رهوجلاف  ضرع 

ایلک سیل  ینیعلا  مسجلل  موقملا  دـتمملا  نأ  انرتخا  یلقعلا - یلکلا  یلکلاب  دارأ  نإ  هنأ  هلـصاح  امب  لوألا  هجولا  نع  باوجلا  یف  لیق 
یف دـجو  اذإ  هیلکلل  اضورعم  ریـصی  اـم  يأ  یعیبطلا  یلکلا  هب  دارأ  نإ  جراـخلا و  یف  ینعملا  اذـهب  یلکلا  دوجو  مدـعل  ینعملا  اذـهب 

.مسجلا صخشتب  یئزج  هتیهام و  رابتعاب  یلک  هنأ  انرتخا  لقعلا 

عاطقنالاب هتادادتما  نیعت  وه  ضراع  رمأ  وه  امنإ  هتیضرع  تبث  ام  انلق  هریغ  مسجلا  یف  سیل  هتیضرع و  تبث  يذلا  وه  ناک  نإ  هلوق و 
.موهفملا کلذ  هیضرع  هتیضرع  نم  مزلیل  هیهاملا  یف  دتمملا  موهفمل  اقفاوم  سیل  ضرعلا  اذه  اصوصخم و  وأ  اقلطم  امإ 

تـسیل هیف  نیققحملا  راتخم  نم  قبـس  ام  یلع  رادـقملا  هیهام  نألف  الوأ  امأ  داسفلا  نهولا و  نم  باوجلا  اذـه  یف  اـم  یفخی  ـال  لوقأ 
.هنیعملا هکرتشملا  دودحلا  هیئزجلا و  هیرادقملا  همسقلل  لباقلا  لصتملا  لب  يرهوجلا  دتمملا  نیعت  درجم 

ءامکحلا نم  نیققحملا  ضعب  مالک  لآم  هیلإ  و  صاخلا - هدوجو  وحنب  الإ  سیل  هانققح  اـم  یلع  یـشلا ء  صخـشت  نـألف  اـیناث  اـمأ  و 
.لوألا ملعملاک 

یلإ هطابتراب  وأ  یقارشإلا  خیشلا  هاری  امک  هتاذب - امإ  نیلصحملا  نم  نیرخآلا  دنع  سیئرلا و  خیشلا  تارابع  ضعب  نم  دافتسی  امبر  و 
ضارعألا امأ  نیققدملا و  ردص  هیلإ  بهذ  امک  دوجوملا  موهفم  عم  هداحتاب  امإ  نیهلأتملا و  قاوذأ  یلإ  بسن  امک  یقیقحلا  دوجوملا 

یف هلخادب  تسیلف  هیصخشلا  هتیوه  بسحب  اهایإ  عبتتسملا  یشلاب ء  همئاقلا 
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امک صخشتلل  تارامأ  مزاول و  یه  امنإ  و  مهمالکب - مهب و  دتعی  نیذلا  ءالضفلا  نم  نیربتعملا  دنع  هیـصخشتملا  صخـشتلا و  هدافإ 
هتیئزج طانم  نوکی  نأ ال  بجیف  جراخلا  یف  ادوجوم  اـیئزج  ناـک  ول  ینیعلا  مسجلل  موقملا  دـتمملاف  صخـشتلا  ثحبم  یف  اـقباس  رم 

.تامالعلا مزاوللا و  نم  هنوک  ینعمب  الإ  هل  هضراعلا  رومألا 

دقف رادـقملا  نیع  ناک  ولف  تایجراخلا  ضراوعلا و  نع  رظنلا  عطق  عم  جراخلا  یف  انیعتم  اـیئزج  يرهوجلا  دـتمملا  کـلذ  راـص  اذإـف 
نم هرکذ  يذـلا  روذـحملا  دوعیف  هریغ  وه  لب  رادـقملا  وه  ام  نیع  نکی  مل  نإ  ضرعلا و  نیع  رهوجلا  نوکی  نأ  مزلیف  هتیـضرع  تبث 

ررقت ام  فـالخ  وه  دوجولا و  یف  ناـنیابتم  ضرع  رخـآلا  رهوج و  امهدـحأ  ناـنیعتم  نادـتمم  دـحاولا  مسجلا  یف  نوکی  نأ  مازلتـسا 
.مهدنع

مزلی ریدقت  لک  یلع  صقنأ و  وأ  دیزأ  وأ  اذهل  واسم  امإ  وهف  یـضرعلا  دـتمملا  نع  رظنلا  عطق  عم  يرهوجلا  دـتمملا  نیعت  اذإ  اضیأ  و 
.امهدحأ دوجو  یف  لطعتلا  لخادتلا و  نیلثملا و  عامتجاک  يرخأ - تاروذحم  عم  هتاذب  هردقت 

قالطإلا و یلع  ادتمم  هنوک  موهفم  ناموهفم  هل  ینامرجلا  دـحاولا  دادـتمالا  نأ  نم  هانققح  امب  لوألا  هجولا  نع  باجی  نأ  باوصلاف 
هنع و جراخ  یـضرع  یناثلا  ینعملاب  مسجلل و  موقم  لوألا  ینعملاب  وهف  هحاـسملا  دودـحلا و  یف  اـنیعتم  اـصاخ  ارادـقم  هنوک  موهفم 

اهضعب هل و  یتاذ  یشلا ء  هقیقحلا  یف  لخاد  اهضعب  یصخش  صاخ  دحاو  دوجو  وحن  نم  عزتنی   (1) هددعتم تاموهفم  نوکی  ام  اریثک 
.اماع انکمم  ائیش و  اموهفم و  هنوکل  قادصم  هیناسنإلل و  قادصم  هنأ  هتاذب  هتاذ  الثم  دیز  دوجوک  هل  یضرع  هنع  جراخ 

بسحب نافلتخم  ناموهفم  هیلع  قدصی  امم  دحاو  دوجو  نوکی  نأ  نم  بجع  الف 

دناعت امهنیب  ناک  اذإ  اـمأ  دـناعت و  اـمهنیب  نکی  مل  اذإ  حـصی  اـمنإ  دـحاو  دوجو  وحن  نم  هددـعتم  تاـموهفم  عازتنا  نأ  یفخی  ـال  - 1
الف یناثلا  لیبق  نم  هیف  نحن  ام  دـحاو و  دوجو  وحن  نم  اهعازتنا  حـصی  الف  نکمملا  تاذـلاب و  بجاولا  ضاـیبلا و  داوسلا و  موهفمک 

هللا همحر  لیعامسإ  لفغت ،
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نم مسجلل و  موقم  ناک  دح  يأ  یف  ینادحولا  لاصتالا  ینعم  ثیح  نم  دتمملاف  هل  ضراع  رخآلا  رابتعاب و  هل  موقم  امهدحأ  ینعملا 
هبترم نإف  هیلکلل  مزلتسم  ریغ  هیف  ماهبإلا  اذک  صخشتلا و  ینعم  ریغ  ردقلا  یف  نیعتلا  ضراع و  هیرادقملا  هیمکلا و  هفص  هل  نإ  ثیح 
بتارم هیلع  دراوتی  امبر  یـصخش  نیعم  مسج  و  اهیف - رخآلا  عم  قفتی  اهنم  لـک  هریثک  صاخـشأ  یف  دـجوی  اـمبر  رادـقملا  نم  هنیعم 

رمأ یـصخشلا - ینیعلا  مرجلل  موقملا  هتاذ  سفنب  هسفن  دتمملا  يأ  يرهوجلا  دادتمالا  هیمکلا و  هکرحلا  یف  امک  رادقملا  یف  هتوافتم 
تبث يذلا  امنإ  يرادـقملا و  ماهبإلا  یفانی  یتاذـلا ال  نیعتلا  يرادـقم و  نیعتم  نع  هرابع  اهنم  لک  یتلا  ریداقملا  مهبم  تاذـلا  نیعتم 

دودـح نم  ناـک  دـح  يأ  یلع  تاـهجلا  یف  اطـسبنم  هنوک  ثیح  نم  ـال  اـمک  هنوک  ثیح  نم  يرادـقملا  نیعتملا  ـالإ  سیل  هتیـضرع 
یف ناریاغتم  امه  لب  دوجولا  یف  اهریغ  رخآ  ادتمم  يرادقملا  لصتملا  ادـتمم و  مسجلل  موقملا  يرهوجلا  لصتملا  سیل  و  تایاهنلا -

يرهوج و نادـتمم  دـحاولا  مسجلا  یف  نأ  یلإ  اوبهذ  ءاـمکحلا  نأ  مهوتل  اـبجوم  راـص  موهفملا  یف  اـمهریاغت  موـهفملا و  ینعملا و 
.یمیلعت یعیبط و  نامسج  یضرع و 

نم هذـه  اـمنإ  رغـص  ربـک و  هیئزج و  هیلک و  هل  قـقحتی  ثیحب  سیل  يرهوـجلا  ینعملاـب  دـتمملا  نأ  اـیناث  هرکذ  اـمع  باوـجلا  اـمأ  و 
- لباقلا نأ  نع  اولهذی  نأ  نم  انأش  لجأ  ینادـحولا  دادـتمالا  هیرهوجب  نولئاقلا  فیک و  رادـقم  وه  يذـلا  ینعملاب  دـتمملا  ضراوع 

هذه لوأ  يرادقم  ءزج  اذ  يرهوجلا  دـتمملا  نوکف  مکلا  هلوقم  نم  الإ  سیل  هلباقم  مظعلا و  اهمدـع و  هاواسملا و  هیلکلا و  هیئزجلل و 
.هلأسملا

یلإ هکرحلا  نامز  لوأ  نم  قاب  نیعم  رادـقم  عوضوملل  نوکی  نأ  هیف  دایدزالا  ـال  مکلا و  یف  هکرحلا  ینعم  سیلف  ثلاـثلا  نع  اـمأ  و 
یلع هیـضرفلا  هئازجأ  هکرحلا و  نامز  تانآ  یف  دراوتی  نأ  اهانعم  لب  صقنأ  وأ  دـیزأ  وأ  هلثم  رخآ  هیلإ  مض  هیلع و  دـیز  دـق  هرخآ و 

.قحال وأ  قباس  نآ  یف  عوضوملل  ناک  يذلا  رادقملا  نع  الدب  همامتب  نوکی  رادقم  لک  هتوافتم  ریداقم  عوضوملا  مامت 
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يذلا نامزلا  مامت  یف  یقابلا  لب  هلاحب  یقبی  وأ  صقنی  وأ  دیزی  هنإ  لیق  یتح  هرخآ  یلإ  رمألا  لوأ  نم  قاب  رادـقم  لخلختلا  یف  سیلف 
أدبملا و  ریداقملا - هذه  تایصوصخ  یه  هفاسملا  لدابتلا و  لیبس  یلع  ام  رادقم  عم  هداملا  سفن  وه  الثم - لخلختلا  هکرح  نامز  وه 
نامزل هضورفملا  تانآلا  نم  نآ  رخآ  یف  ثدح  دق  ریبک  رادقم  وه  یهتنملا  هکرحلا و  هذهب  سبلتلا  درجمب  لطب  دق  ریغص  رادقم  وه 

.کلذ قیقحت  رم  دق  هیفیکلا و  تاکرحلا  نم  فعضتلا  دادتشالا و  یف  سایقلا  اذک  هکرحلا و 

یف تاحراطملا  عراشملاب و  یمسملا  هباتک  یف  هانرکذ  يذلا  رمألا  ققح  نمم  هردق  هلالجب  ثحبلا  هلأتلا و  میظعلا  اذه  نأ  بجعلا  مث 
کلذ یف  دمعتی  نأ  نع  هاشاح  لالضإلل  بجوملا  طلغملا  لاقملا  اذه  هنم  عقو  فیکف  فعضلا  هدشلا و  نایبل  دوقعملا  لصفلا  ردص 

هعم رخآ  ثحب 

رهوجلا نم  بکرم  ینیعلا  مرجلا  نأ  تاحیولتلا  یف  راتخا  دـق  هنأب  هرکذ  ام  یلع  نیققحملا  ضعب  اهدروأ  هضراعم  دروی  اـمبر  هنإ  مث 
یئزج وأ  یلک  امإ  ینیعلا  مرجلل  موقم  هنأ  راتخا  يذلا  یضرعلا  دادتمالا  لاقیف  یضرعلا  دادتمالا  لاصتالا و  نم  یلویه و  هامـس  يذلا 

.لیلدلا یف  هرکذ  يذلا  وحنلا  یلع  نالطاب  امهالک  و 

وه موقملا  ناک  نإف  امهرکذ  نیتللا  نیتروصلا  یف  ینیعلا - مرجلا  ءاقب  عم  هنیعملا  تادادـتمالا  لدـبتلف  یناثلا  امأ  رهاـظف و  لوـألا  اـمأ 
مرجلل ناک  نإ  هیمرجلا و  ءاقب  عم  هلدبتل  مرجلل  اموقم  دادتمالا  نکی  مل  هریغ  ینیعلا  یف  سیل  لدبتلاب و  هتیـضرع  تبث  يذلا  دادـتمالا 

.نایئزج نایضرع  نادادتما  هیف  سیل  هنأل  لاحم  کلذف  لئاز  رخآ  قاب و  ینیع  دادتما 

.هدنع ضرع  ءامکحلا و  دنع  رهوج  وه  یناثلا  ینعملا  نأ  بابلا  یف  ام  هیاغ  هلیلد  نع  باوج  هلثمف  ثحبلا  اذه  نع  باجأ  امف 
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دنع هروـص  هداـم و  نم  یعیبـطلا  مسجلاـک  یـشلا ء  بکرت  وـحن  نیب  اـم  قرف  هنأ  وـه  هیلع و  هیبـنتلا  بجی  قـیقد  قرف  اـنهاه  لوـقأ  و 
.تاحیولتلا بحاص  دنع  ضرع  و  عوضوم - نم  هبکرت  نیب  نیءاشملا و 

امهنم لک  موقتی  نیرهوج  نم  موقتملا  ینیعلا  مرجلا  ءاقب  لوقی  نأ  لئاقل  نیبهذملا  یف  بیکرتلا  يوحن  نیب  قرفلا  اذه  قیقحت  دنع  و 
نم موقتملا  ینیعلا  مرجلا  فالخب  همیلـسلا - هرطفلا  بحاص  دنع  حیحـص  ریغ  يرهوجلا  لاصتالا  وه  يذلا  امهدحأ  لدبت  عم  رخآلاب 
ءاقب یف  لقعلا  دـنع  هلاحتـسا  امم ال  هنإف  هتاعونم  هتانیعم و  نم  وه  ضرع  مسج و  وه  اـمب  مسجلا  هیهاـم  ماـمت  هقیقحلا  یف  وه  رهوج 

ظافحنال کلذ  هلدابتملا و  لاثمألا  دوروب  هیعونلا  ینعملاب و  لب  ددعلاب  رخآلا ال  ءزجلا  ءاقب  ددعلاب و  هیأزج  دحأ  ءاقبب  هنیعب - بکرم 
.هنیعب هیأزج  دحأ  هدحو  رارمتساب  هیددعلا  هیصخشلا  هتدحو 

ریرحنلا میظعلا  اذه  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  اضیأ  سیل  و  روکذملا - قرافلا  دوجول  هضراعملل  حلصی  ققحملا ال  ضراعملا  اذه  هرکذ  امف 
.هیفن یلع  لالدتسالا  هل  یتأتی  فیکف  قارشإلا  همکح  یف  يرهوجلا  دادتمالا  دوجوب  فرتعا  دق 

رادقملا اذه  هنأ ] الإ   ] نأ الإ  مهدنع  مسجلل  موقملا  دادـتمالا  ریغ  وه  ءامکحلا و  دـنع  يرادـقم  رخآ  ینعم  دادـتمالا  کلذ  لوقن  انأل 
ضرع رخآلا  نیءاـشملا و  دـنع  هیمـسجلل  هموقم  هروص  امهدـحأ  نیینعم - دـتمملل  نأ  ارارم  رم  دـق  هدـنع و  رهوج  مهدـنع و  ضرع 

.اهل مزال  مسجلا  هقیقح  نع  جراخ 

یف مسجلل  هتینیع  هتیرهوج و  یلإ  بهذ  یناثلا و  ینعملا  تبثأ  اضرع و  وأ  ناک  ارهوج  اقلطم  لوألا  ینعملا  رکنأ  دق  یهلإلا  خیـشلا  و 
.یلویهلل هروصلل ال  رکنم  هقیقحلاب  كانه  هنإف  انیب  امک  تاحیولتلا  یف  مسجلل  هتیئزج  هتیضرع و  یلإ  قارشإلا و  همکح 

لیواقأ رهاوظ  نم  مهف  ام  یلع  روکذملا  هضارتعا  ءانب  نأ  مالکلا  اذه  لصحم  و 
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ینیع رمأ  موقتی  فیک  هنأ  مهیلع  دروأف  عقاولا - یف  مهبم  رمأ  مهدـنع  لوألا  ینعملاب  لصتملا  يأ  هیمـسجلا  هروصلا  نأ  نم  ءاـمکحلا 
.عقاولا یف  مهبم  رمأب 

نم عزتنی  نأ  لقعلل  نإف  ینهذـلا  هدوجو  بسحب  ماهبإلا  هل  ضرع  نإ  عقاولا و  یف  اـمهبم  ارمأ  سیلف  هدـنع  يرهوجلا  رادـقملا  اـمأ  و 
- لـقعلا دـنع  نیعت  قـالطإ و  هبترم  مسجلل  نأ  اـمکف  نیریثک  یلع  قدـصلا  نع  یبأـی  ـال  هجو  یلع  اهذـخأی  اـهتایهام و  صاخـشألا 

هنم قلطملا  مسجلل و  موقملا  رادقملا  امهدحأ  نأب  مکحی  نیرابتعالا  کنیذ  یلإ  لقعلا  هللح  اذإف  نارابتعا  هبـسحب  رادقملل  کلذـکف 
.هیأر وه  امک  اهنیع  یه  لب  هصاخلا  ماسجألل  هموقم  هصاخلا  ریداقملا  هنیع و  وه  لب  قلطملا  مسجلل  موقم  رادقم 

یه لب  مسجلل  ارادقم  اهنم  یـش ء  سیل  قمعلا و  ضرعلا و  لوطلا و  بتارم  الإ  سیلف  باتکلا  کلذ  یف  هدنع  هتیـضرع  تبث  ام  امأ  و 
.هتیضرع بجوی  اهتیضرع ال  یمرجلا و  رادقملل  ضراوع 

یلع هلادـلا  هجحلا  هیلع  ماقی  الف  اقلطم  رادـقملا  یف  هکرحلا  لـب  نییقیقحلا  فثاـکتلا  لـخلختلا و  دوجو  رکنی  نمم  هنأ  تملع  دـق  و 
.هیأر قفاوی  ام  یلع  همالک  هیجوت  اذه  ریداقملا  نم  تافلتخملا  دراوتب  رادقملا  هیضرع 

هیاغ هسفن  یف  انیعتم  الـصحم  ارمأ  الإ  سیل  نیءاشملا  ءاـمکحلا  دـنع  ینیعلا  مسجلل  موقملا  دـتمملا  نأ  وهف  هنع  قحلا  باوجلا  اـمأ  و 
امک ال ضراـعلا  بسحب  یمکلا  ماـهبإلا  یفاـنی  ـال  تاذـلا  رهوجت  بسحب  یـصخشلا  نیعتلا  و  هیرادـقملا - ثیح  نم  مهبم  هنأ  رمـألا 
هیفیکلا و هـیمکلا و  تالاحتـسالا  تاـکرحلل و  لـباق  نـیعم و  يرهوـج  صخـش  هـسفن  دـح  یف  مـسجلا  نإـف  یفیکلا  ماـهبإلا  یفاـنی 

.هکرحلا اهیف  عقی  یتلا  هلوقملا  نم  درف  هل  نیعتی  اکرحتم ال  هنوک  ماد  ام  كرحتملا 

.كردیلف هنم  اضیأ  قباسلا  هجولا  نع  باوجلا  جرخی  هب  و 

- رخآ طمن  یلع  رخآ  ثحب 

نع جراخ  ریغ  رهوج  لوألا  هثالث  ارومأ  دادتمالا  رابتعاب  مسجلا  یف  نأ  انملس 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :

هیلع لاکـشألا  دراوتب  رخآلا  فثاکتلا و  لخلختلاب و  مسجلا  نع  امهدـحأ  لدـبتب  هیلع  نادـئاز  هیف  ناضرع  ناریخألا  مسجلا و  هیهاـم 
هلباق اهتاذل  نوکی  نأ  بجی  مسجلا  هقیقح  نأ  الإ  سیل  مزاللا  نإف  یتاذ  رمأ  هنع  مدعنی  نأ  بجی  لصفنا  اذإ  مسجلا  نإ  متلق  مل  نکل 

.تالاصفنالا تالاصتالل و 

هدحولا يواست  هیـصخشلا  هدحولا  تناک  ول  کلذ  مزلی  امنإ  الف و  هیلاصتالا  هدحولاب  ددعلاب  ادـحاو  نوکی  نأ  بجی  لباقلا  نأ  امأ  و 
تالـصتم نع  هفلأت  عم  هیـصخش  هدحو  امهنم  لکل  الثم  دحاولا  ریرـسلا  وأ  دحاولا  ناسنإلا  نإف  ملـسم  ریغ  وه  اهمزالی و  هیلاصتالا و 

ادحاو ارمأ  لاصفنالا  لاصتالل و  لباقلا  نوک  مزاللا  لب  ینادحولا - لاصتالا  قواست  هیمـسجلاف ال  ضعب  یلإ  اهـضعب  مضنی  هددـعتم 
.یتاذلا هلاصتا  ددعتب  هیصخشلا  هتدحو  رارمتسا  عم  هتاذب و  الصتم  ارمأ  دحاولا  کلذ  نوکی  نأ  زوجی  ایصخش و 

راص هنیعب  ادحاو  الـصتم  ناک  امف  لاصتالا  هدحو  یفانی  امنإ  لب  لاصتالا  رارمتـسا  یفانی  لاصفنالا ال  نایرط  لوقی  نأ  دحأل  ذـئنیحف 
.هرثکلا هدحولا و  ینعأ  هضراعل  وه  امنإ  لدبتلا  لاوزلا و  هصخشب و  نیلاحلا  یف  قاب  يرهوجلا  دتمملاف  اددعتم  الصتم 

وأ نیعلا  یف  ناک  ءاوس  هققحت  هلـصحت و  سفن  نع  هرابع  الإ  سیل  یـش ء  لک  دوجو  نأ  دیهمت  دعب  ءایکذألا  ضعب  هنع  باجأ  دق  و 
ددعت بجوی  هتدحو  دوجولا و  صخشتلا و  نم  لک  ددعتف  یناثلا  ملعملا  هیلإ  بهذ  امک  هنیع - لب  صخـشتلل  قواسم  وه  لقعلا و  یف 
سیلف دحاو  صخشت  هدحاو و  تاذ  هل  ادحاو  ادوجوم  الإ  نکی  مل  امل  کلذک  وه  ثیح  نم  دحاولا  لصتملا  نأ  وه  هتدحو  رخآلا و 

.رمألا سفن  بسحب  صاخ  صخشت  لعفلاب و  دوجو  هیضرفلا  هئازجأل 

.هیاهن الب  تاماسقنالا  مسجلا  لوبق  بسح  هیهانتم  ریغ  هیضرفلا  ءازجألا  نأ  نیبت  دق  فیک و 

یلع درت  یتـلا  دـسافملا  مزلیف  اـهعیمجل  وأ  حـجرم  ریغ  نم  حـیجرتلا  وه  لـعفلاب و  صخـشت  دوـجو و  هئازجأ  ضعبل  نوـکی  نأ  اـمإف 
مسجلل ءازجألا  یهانت  باحصأ ال 
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.ناتلقتسم ناتیوه  ناصخشم و  نادوجوم  دجو  ماسقنالا  هیلع  أرط  اذإ  و 

.ضرفلا بسحب  الإ  سیل  اهنیعب  دحاولا  لصتملا  ءازجأ  نأل  لطاب  وه  امهنیعت و  عم  لاصتالا  لاح  نیدوجوم  انوکی  نأ  امإف 

.اهنودب وأ  رمألا  سفن  بسحب  نانیعتلا  ناذه  و 

ام فالخ  هنأل  لوألا  یلإ  لیبس  وأ ال ال  لاصتالا  لاح  امهل  يذـلا  دوجولا  هنیعب  وه  لاصفنالا  لاح  امهادوجو  نوکی  نأ  اـمإ  ذـئنیحف 
مزلی هنأل  یناثلا  یلإ  هنیع و ال  لب  ثداحلا  دوجولا  مزالی  لاصفنالا  دـعب  ثداـحلا  نیعتلاـف  دوجولا - نیعتلا و  نیب  هقواـسملا  نم  ررقت 

نأ نم  ضورفملا  فالخ  اضیأ  وه  رخآ و  دوجوب  دجوی  دوجولا و  اذـه  اهنع  لوزی  مث  دـحاو  دوجوب  دـجوی  هدـحاو  تاذ  نوکی  نأ 
.تاذلا هدحو  عم  هددعت  روصتی  الف  یشلا ء  ققحت  سفن  الإ  سیل  دوجولا 

نیح امهنیعت  امهدوجو و  هوقل  هلماـح  هداـم  نم  اـمهل  دـب  ـالف  هبیرقلا  هوقلاـب  لـب  لـعفلاب  لاـصتالا  نیح  نیدوجوم  اـنوکی  نأ  اـمإ  و 
کلت سیل  امهب و  هسبلتم  امهل و  هلماـح  ریـصت  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  لاـصفنالا  ناـیرطب  اـمهنیعت  وأ  اـمهدوجو  جرخ  اذإ  لاـصتالا و 

بولطملا وه  رخآ و  ارهوج  اعم  امهل  هل و  لباقلا  نوکیف  اقباس  هنالطب  تملع  امل  لوألا  لصتملا  کلذ  سفن  یه  هداملا 

بیقعت ثحب و 

هراشا

نأ هل و  مزلتـسم  وأ  هیـصخشلا  دـحوت  نیع  هدـحوت  هل و  مزلتـسم  وأ  هدوجوملا  صاخـشألا  رثـکت  نیع  دوـجولا  ددـعت  نأـب  لوـقلا  نإ 
دوجوملا نأ  هررقملا  انلوصأ  نم  فیک و  هدـعاسن  نحن  هیف و  ههبـش  امم ال  هرثکت  مسجلا و  دـحوت  نع  ناترابع  لاصفنالا  لاصتالا و 

دحأب تاذلاب  لصتملا  نیب  ام  اقرف  انهاه  نأ  الإ  هیوهلا  هیذهلا و  نیع  وه  صخشتم و  هسفنب  دوجولا  یـش ء و  لک  دوجو  وحن  الإ  سیل 
هیصخشلا هرثکلا  یلإ  هیصخشلا  هدحولا  لیوحتل  ابجوم  ناک  نإ  همسقلا و  نوک  نإف  ینعملا  کلذب  لصتم  ضرعلاب  وه  ام  نیینعملا و 

ثودح دحاو و  دوجوم  نالطب  و 
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همـسقلل لـباقلا  وـه  رادـقملا و  هومتیمـس  اـم  ـالإ  سیل  يرادـقملا  هنیعت  لاـصتالا و  هدـحوب  فوـصوملا  نکل  نیددـعتم  نیدوـجوم 
یلع هسفنب  دتمملا  دادتمالا و  نأ  ارارم  رم  دق  و  ینامسجلا - رهوجلا  يأ  هل  لماحلا  رمألا  هطساوب  جراخلا  یف  مهولا و  دنع  هیرادقملا 

.رخآ یش ء  اریثک  وأ  ادحاو  هنوک  نم  يددعلا  وأ  يرادقملا  نیعتلاب  انیعتم  ادتمم  ذوخأملا  یش ء و  قالطإلا 

ضرغلا لب  مسجلل  ءزج  جراخلا و  یف  دوجوم  هقالطإ  هفارـصب  هیمـسجلا  هروصلا  نأ  اقلطم  هسفنب  دـتمملا  هنإ  انلوق  نم  دارملا  سیل  و 
.هدوجوم هیددعلا  هیرادقملا و  بسحب  نیعتلا  نع  رظنلا  عطق  عم  اهتاذب  اهنأ  رم  امک 

یینعم نیب  قرف  هنأ  امکف  هیرادـقملا  هدـحولا  نیع  تسیل  لـصتملا  رهوجلل  هیـصخشلا  هدـحولا  نأ  ماـقملا  اذـه  یف  مـالکلا  لـصاحف 
اهئازإب یتلا  هرثکلا  هرات و  هیجراخلا  هدـحولا  لبقی  امم  لـصتملل  نیینعملا  دـحأف  امهددـعت  امهتدـحو و  نیب  قرف  کلذـکف  لـصتملا 

.يرخأ ددعتم  دوجوب  هتاذ  لبقی  لماح  ههج  نم  يرخأ 

هرثـک وأ  هدـحو  هیأ  یف  ناـک و  دادـتما  يأ  یف  قـالطإلا - یلع  هتاذـب  دـتمملا  وه  مسجلا و  هقیقحل  موقملا  ینعملاـب  لـصتملا  اـمأ  و 
هدوجو و فعـضل  دـحاولا  وحنلا  اذـه  هتقیقح و  دوجو  نم  ادـحاو  اوحن  الإ  هسفن  یف  لبقی  اـمم ال  وهف  تناـک  رخـآلا  ینعملا  بسحب 

.ءایشألا رئاسل  تافالتخالا  و  دادتمالا ]  ] دادضألا لوبق  یبأی  امم ال  هتدحو -

هاوح ام  وه  هیمکلا و  هحاسملا و  ثیح  نم  دـحاو  یحاـسم  رادـقم  هل  دـحاو  صخـش  یف  هرـصحنم  هقیقح  داـعبألل  لـباقلا  لوقن  لـب 
وأ هثداح  هددـعتم  تالاصتا  یف  وأ  دـحاو  لاصتا  یف  ناک  ءاوس  دـحاو  صخـش  وه  ملاـعلا و  هرک  ینعأ  کـلفلا  نم  یلعـألا  حطـسلا 

الاصتا و هریداقم  تالدبت  نم  هیف - هلصاح  هلدبتم  تانیعت  تاصخـشت و  اضیأ  هل  رمتـسم و  دحاو  صخـشت  هل  صخـشلا  اذه  هیرطف و 
.هلدبتملا هضارعأ  هروص و  هلاوحأ و  تانیعت  وأ  الاصفنا 

هیمـسجلا و روصلا  تاددـعت  دوروب  هیـصخشلا  هتدـحو  لوزی  ـال  دـحاو  صخـش  ءاـمکحلا  دـنع  تایرـصنعلا  یلویه  نأ  اـمک  اذـه  و 
.تالاحتسالا رئاس  هیعونلا و  روصلا  یف  داسفلا  نوکلا و  دورو  لاصتالا و  لاصفنالا و  دراوت  دنع  اهتادحوت 
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.مسجلا فالخب  هتدحو  لاصتالا و  ددعت  نیح  اهتاذ  ءاقبب  مکحلا  نکمی  امهبم  ارمأ  تناک  امل  یلویهلا  تلق  نإف 

ماهبإ ینعم  نأ  امکف  دـعب  نیبم  نیب و ال  ریغ  مسجلا  یف  هنایرج  هتوبث و  حـصی  يذـلا ال  ینعملاب  اـمهبم  ارمأ  یلویهلا  تاذ  نوک  لـیق 
رخآلا رمتـسم و  یتاذ  امهدـحأ  نینیعت  اهل  نإف  روصلا  همهبم  تاذـلا  هنیعتم  اهنأ  الإ  سیل  روهمجلا  هیلع  روهـشملا و  وه  امک  یلویهلا 

نیعت رمتسم و  یتاذ  نیعت  اهل  هترثک و  لاصتالا و  هدحو  مهبم  تاذلا  نیعتم  هنأ  نم  دتمملا  رهوجلا  یف  لاقی  کلذکف  لدبتم  یضرع 
.روهمجلا دنع  روهشملا  وه  ام  بسحب  یلویهلا  یف  هولاق  ام  وحن  یلع  لدبتی  يرادقم 

یشرع صلخم 

هنأ وه  لاصفنالا  لاصتالا و  کلسم  ههج  نم  یلویهلا - تابثإ  لیلد  متی  لاکشإلا و  اذه  نع  یصفتلا  یف  لوقی  نأ  دحأل  ام  یـصقأ  و 
یف هل  ادوجوم  ناک  رمأ  درفملا  مسجلا  نع  ینادـحولا  لصتملا  یلع  لاـصفنالا  ورط  دـنع  مدـعنی  هنأ  یف  ءـالقعلا  نم  دـحأل  بیر  ـال 
لبق نیددـعتملا  نیلـصتملل  ادوجوم  نکی  مل  رمأ  امهنیب  لاصتالا  ثودـح  دـنع  هل  دـجوی  هنأ  امک  لاصتالا  دـنع  جراخلا ] یف   ] عقاولا

.لاصتالا

نایرط دـنع  هقرافملا  ضراوعلا  تایجراخلا و  عیمج  نع  ادرجم  ذوخأملا  دـحاولا  لصتملا  نع  لاز  يذـلا  رمألا  کـلذ  لوقن  ذـئنیحف 
هیتاذ و هدـحو  نوکت  نأ  امإ  ولخت  یهف ال  هتبلا  لاصتالل  ام  هدـحو  نوکی  هلاحم  لاـصتالا ال  ناـیرط  هلاوز و  دـعب  داـع  مث  لاـصفنالا 

.ایفاضإ الاصتا  هیطابترا و  هدحو  وأ  ایقیقح  الاصتا 

ناک ول  لاصفنالا  دـنع  مسجلا  نم  تاذـلاب  مدـعنملا  نأ  یلع  نیقیرفلا  قافتال  یلوألا  یلویهلا  دوجو  نم  دوصقملا  تبثی  لوألا  یلعف 
اعادبإ لصولا  هرملاب و  مسجلل  ءانفإ  امادعإ و  لصفلا  نوکی  یتح ال  رخآ  ءزج  یلع  مسجلا  لامتشا  نم  دب  الف  ایرهوج  الاصتا 
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.يرخأ هأشن  ءاشنإ  و 

نیدـح نیب  هروصحم  هعمتجم  هدوـجوم  هیهاـنتم  ریغ  هیلاـصتا  تادـحو  تاـفاضإ و  درفملا  مسجلا  یف  نوـکی  نأ  مزلی  یناـثلا  یلع  و 
لوبق ههج  نم  نیلئاقلا  هباحـصأ  ماظنلا و  بهذم  یلع  هدراولا  دسافملا  مزلی  هیهانتم و  ریغ  تاماسقنال  مسجلا  لوبق  بسح  نیرـصاح 

.مسجلا

لاصتالا و نایرطل  مسجلا  لوبق  ههج  نم  یلویهلا  دوجو  یلع  لالدتـسالا  میمتت  یف  لاقملا  نم  هتوکلم  هللا و  لضفب  انل  رـسیت  ام  اذـه 
.لاصفنالا

هیاده کش و 

یف مسقنت  یتلا ال  هماعلا  رومألا  رئاس  هدحولا و  دوجولا و  نأ  وه  سیئرلا و  خیـشلا  هذمالت  نم  نیمدقتملا  ضعبل  لاکـشإ  انه  عقو  دق 
هدـحولا و مسقنی  فیک  مث  رادـقملا  یف  ماسقنالا  لبقی  هداملاب و  قلعتی  فیکف  هداملا  یلإ  اهلقعت  اهدوجو و  یف  جاتحی  رادـقملا و ال 

.هیوهلا ددعتی 

تناکل تاعوضوملا  یف  هلاح  ریغ  رومألا  هذـه  تناک  ول  هلاحم و  مسقنی ال  تاعوضومل و  یهف  ضارعأ  مزاول و  رومـألا  هذـه  نإ  مث 
.هقرافم الوقع  لب  رهاوج  تناکل  هقرافم و 

دوجولا و ناکمإلاب و  لب  بوجولاب  هدرجملا  تالوقعملا  نم  تسیل  یناعملا  هذـه  هلوقب  هیلإ  هتالـسارم  ضعب  یف  خیـشلا  هنع  باـجأف 
.یسنجلا ینعملا  یف  یعونلا  ینعملا  نکمی  امک  ماسقنالا  هل  نکمم  اقلطم  دحاولا  اقلطم و  دوجولا  مسقنی و  هیداملا  هدحولا 

امأ قحف و  تاعوضومل  مزاول  اهنأ  امأ  لمأتی  نأ  جاـتحی  لوق  مسقنی  نأ  بجیف  تاـعوضومل  یهف  ضارعأ  مزاول و  هذـه  نإ  هلوق  یلب 
اضراع اهنم  ناک  ام  مسقنی  نأ  بجی  هنإف  کلذک  سیلف  ضارعأ  اهنأل  عوضوم  لک  یف  مسقنی  نأ  بجی  اهنأ 
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هموهوملا هینینثالا  ضرفب  الـصتم  یقبی  و  لاصفنالاب - لطبی  لاصتالا  الاصتا و  اهیف  هدـحولا  نوکیف  هینامـسجلا  هیداملا  تاعوضوملل 
.همالک اذه  هینهذ  هیعضو  همسق  هینینثا و  هیف  ادحاو  نوکیف  دحاولا  دحلا  یف  هکرتشملا 

ددعت الإ  سیل  هیف  لاصفنالا  نإ  لاصفنالا  ددعتلل و  لباقلا  لاصتالا  سفن  یقیقحلا  لصتملا  یف  هدـحولا  دوجولا و  نأب  حیرـصت  هیف  و 
.تادوجوملا عیمجل  هماعلا  تالوقعملا  هلماشلا و  رومألا  نم  نیقلطملا  هدحولا  دوجولا و  نأ  عم  هتدحو  ررکت  هدوجو و 

ام دوجوم و  هسفنب  دوجولا  نأ  رفـسلا  اذه  لئاوأ  یف  هیف - لوقلا  انطـسب  انققح و  ام  بسح  هیلإ  انبهذ  امل  تادـیؤملا  نم  اضیأ  اذـه  و 
بیر همـصو  هیرتعی  يذلا ال  تباثلا  ققحتملا  نم  كدنع  اذه  نکیلف  هل  دوجولا  نیع  یه  دحاو  لکل  هدحولا  نأ  نم  اضیأ  هیلإ  انبهذ 

.بیع همهت  و ال 

معأ و یه  تادوجوملا  لکل  همزاللا  ءایـشألا  عیمجل  هلماشلا  هیقیقحلا  رومألا  رئاس  اهمزلی و  ام  هدـحولا و  دوجولا و  نأ  اـضیأ  رهظ  و 
ءازجأب الإ  همـسقلا  لمتحی  رابتعالا ال  اذهب  یه  لوقعلا و  یف  هرات  اهروهظل  اضحم  اسوسحم  وأ  اضحم - الوقعم  نوکی  نأ  نم  لمـشأ 
هیرادقم ماسقأب  الإ  همسقلا  لبقت  رابتعالا ال  اذهب  یه  و  هیلاصتالا - هطیسبلا  دراوملا  یف  هرات  لوصفلا و  سانجألاک و  یناعملا  هفلتخم 
همـسقلا نع  هسدـقم  هداملا  هیهاملا و  نع  هئیرب  اهتقیقح  بسحب  رم  امک  کلذ  عم  یه  و  هکرتشملا - دودـحلا  یف  هکراـشتم  هیعـضو 

.یلویهلا عضولا و  بسحب  ینعملا و  دحلا و  بسحب 

.هلیازملا ینعمب  لکلا ال  نع  اهدرجت  اهتاذ و  روط  سدقأ  ام  هطلاخملا و  ینعمب  لکلل ال  اهلومش  طاحأ  اهنأش و  عفرأ  ام  اهلجأ و  امف 

نم همزاول  دوجولا و  صاوخ  هظحالم  نع  مهلوقع  قتری  مل  مهناهذأ و  عفتری  مل  ثیح  ثحبلا  یف  نیققدملا  ءالقعلا  هلفغ  دشأ  ام  مث 
الومش ءایشألا  عیمجل  دوجولا  إدبم  لومش  یف  رمألا  اوققحی  نأ  یلإ  روکذملا  هجولا  یلع  ءایشألا  عیمجل  اهعم  هلومش 
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.کلذ نم  لجأ  عفرأ و  اوحن  لب  هصاخلا  هدارفأل  یلقعلا  یلکلا  ینعملا  لومش  وحن  یلع  ایطاسبنا ال  ایطاحإ 

یناعملا ماقملا و  نم  هنم  انلقن  ام  وحن  لیذ  تاثحابملا  باتک  یف  لاـق  ثیح  سیئرلا  خیـشلا  وه  لومـشلا  نم  رخآ  وحنب  نطفت  نمم  و 
ههج نم  ریثک  ههج  نم  دحاو  وه  ام  همسق  اهیف  نوکی  نأ  لب  ناک  فیک  اعنم  همـسق  اهیف  نوکی  نأ  عنمی  امنإ  سیل  روصلا  یه  هیلقعلا 
اهنإف هذه  امأ  ماسجألا و  لحی  الف  هفلتخم  ءازجأ  یلإ  الإ  مسقنی  ال  لوقعم - وه  ثیح  نم  لوقعملا  ینعملا  نأ  ناب  دـقف  هیعـضو  هرثک 

ذـئنیح و ال همـسقلا  نم  ابرـض  اذـه  لبقیف  هلوقعم  ریغ  نوکت  نأ  هلوقعم و  نوکت  نأ  اهل  نکمی  نوکی  لب  تاوذـلا  تـالوقعم  تسیل 
هدـحولا کلذ  عنمی  ـال  نیهباـشتم و  نیدوجوم  یلإ  هنم و  نینثا  یلإ  مسقنی  ینامـسجلا  دوجولا  لاـصتالاب و  دـحاولا  نوکی  نأ  دـعبی 

منتغا مهفاف و  همالک - یهتنا  کلذ  ریغ  هینامسجلا و 

- يرخأ ههج  یلع  رخآ  ثحب 

دحاو یش ء  نوک  مزل  هدحاو  تناک  نإ  ددعتملا  هدامف  هدام  یلإ  اجوحم  اهمادعنال و  ایضتقم  ناک  ول  اهتدحو  دعب  هیمسجلا  ددعت  نإ 
ناک نإف  تاذلا  بسحب  اروطفم  وأ  لاصفنالاب  اثداح  نوکی  نأ  امإ  اهددعتف  هددعتم  تناک  نإ  هفلتخم و  تاهج  هددـعتم و  زایحأ  یف 

.اهئاقب عم  وأ  دحاولا  مسجلا  هدام  مادعنا  دعب  هثودحف  اثداح 

لک ذإ  داوملا  یف  لسلـستلا  مزلی  لوألا  یلع  و  يرخأ - هددعتم  اصاخـشأ  هرات و  ادـحاو  اصخـش  هدـحاو  تاذ  نوک  مزلی  یناثلا  یلعف 
رمأ دوجو  نم  دوصقملا  یفانی  وهف  کلذ  عم  روکذـملا و  ریدـقتلا  یلع  هثداح  اضیأ  یه  و  اهل - هلباق  هدامب  قوبـسم  مهدـنع  ثداـح 

بـسحب هداملا  یف  اعقاو  ددـعتلا  ناک  ول  اداجیإ و  لصولا  هیلکلاب و  امادـعإ  قیرفتلا  نوکی  الئل  لصولا  لـصفلا و  یتلاـح  اـیقاب  نوکی 
مسجلا ناکل  هرطفلا  لصأ 
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افقاو لب  هانتم  ریغ  داوملا  کلت  ددـع  نکی  مل  ول  ذإ  هیهانتملا  ریغلا  تاـماسقنالا  لوبق  بسح  هیهاـنتم  ریغ  ءازجأ  یلع  المتـشم  درفملا 
.فلخ اذه  رم  امک  کلذک  سیل  دحلا و  کلذ  یلإ  لصو  داوملا و  یفوتسا  اذإ  مسجلا  تاماسقنا  ددع  فقول  دح  دنع 

هیرادـقملا و داعبألا  هیـسحلا و  هراشإلا  لوبقل  أیهتی  ـال  نکل  اهتیـصخش  اـهتاذ و  دـح  یف  هدـحاو  تناـک  نإ  یلویهلا و  نأ  باوجلا  و 
توعنلا فاصوألا و  هذـه  نم  یـشل ء  أـیهتی  اـمنإ  لـب  تاذـلاب  ددـعتلا  هدـحولا و  لـصولا و  لـصفلا و  لوصح  تاـهجلا و  لیـصحت 

هئیرب اهتاذ  دح  یف  یه  هددعتم و  ددعتملا  عم  هدحاو و  دحاولا  لصتملا  عمف  هیمسجلا  روصلا  لبق  نم  دافتـسملا  اهنیعت  دعب  ضرعلاب -
كانهبن امک  اهتاذ  هبترم  یف  تاقرافملا  نم  یلویهلا  نوکی  نأ  انرکذ  امم  مزلی  کلذک و ال  اهایإ  لقعلا  هظحالم  بسحب  عیمجلا  نع 

یف هیمـسجلا  هروصلا  مدـقت  نم  یجیـس ء  ام  یلإ  هراشإلا  نم  رم  اـمل  اـهریغ  هیهاـنتم و  تامـسقنملا  ریغ  نم  هفلأـتم  اـضیأ  ـال  هیلع و 
هروصلا هطـساوب  ناک  نإ  رمألا و  سفن  یف  هروکذـملا  فاصوألا  کلت  نم  یـشب ء  فاصتالا  نم  ولخت  ـال  اـهتاذ  نإـف  اـهیلع  دوجولا 

.مهولا هعرتخی  ضرف  درجم  وهف  اهلک  روصلا  نع  هدرجم  اهتاذ  رابتعا  امأ  و  هیمرجلا -

هروصلا ههج  نم  هیلاصتا  هدحو  هیتاذ و  هیصخش  هدحو  اهل  لاصتالا  نیح  یلویهلاف  هوقلاب  ام  یلع  مدقتی  اقلطم  لعفلاب  ام  نأ  ملعتس  و 
اهتاذ و لاوز  نودب  هیلاصتالا  هدحولا  اهنع  لاز  لاصفنالا  اهیلع  أرط  اذإف  اهلباقی  امب  وأ  هیناثلا - هدـحولاب  امإ  موقتی  یلوألا  هدـحولا  و 

هیف دوجولا  نأ  نم  تملع  امل  هیـصخشلا  هتدحو  نیع  یه  هیلاصتالا  هتدحو  نإف  ینامـسجلا  رهوجلا  فالخب  اذه  اهتیـصخش و  لاوز 
لاصفنالا دنع  نیثداحلا  نیءزجلا  هدامف  لاصفنالا  دـنع  هیـصخشلا  هتاذ  قبی  مل  مرج  الف  صخـشتلا  نیع  یه  لاصتالا و  هدـحو  سفن 

هثداح ریغ  لاصتالا  لاصفنالا و  یتلاح  یف  تاذلا  هیقاب  بتارملا  عیمج  یف  دوجولا  هظوفحم  یه  نیءزجلا و  هددعتم  اهتاذ  یف  هدحاو 
لب هیهانتم  ریغ  ءازجأ  یلع  مسجلا  لامتشا  مزلیل  لاصفنالا  رثکتب  رثکتم  هثداحلا و ال  داوملا  یف  لسلـستلا  مزلیل  امهنم  یـش ء  ثودحب 

تاذلاب دتمملا  رهوجلل  ضرعت  امنإ  هیلاصفنالا  هرثکلا  هیلاصتالا و  هدحولا  ثودحلا و  لاوزلا و 
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یف رخآلا  قرـشملا و  یف  امهدـحأ  نیذـللا  نیمـسجلا  یلویهف  اهنع  یبأتی  امم  اضیأ  ـال  اـهنم و  ائیـش  اـهتاذ  یف  یـضتقی  ـال  یلویهلا  و 
هرثکلا و عماجت  هرـشعلا  هدـحو  نأ  امک  هینینثالا  عماجت  هدـحو  وحن  اهل  امهلبقی  هیعـضولا و  هینینثالا  عماجت  هیلقع  هدـحو  اهل  برغملا 

دوجولا تابثلا و  فعـض  اهیف و  هدحولا  فعـضل  کلذ  امنإ  ددجتلا و  ریغتلا و  عماجی  اتابث  نامزلا  هکرحلا و  نم  لکل  نأ  امک  ددعتلا 
هرثکتملا تایمـسجلا  هددـعتملا و  ماـسجألا  اـهلوبق  نع  هراـبع  هدـعابتملا  زاـیحألا  هفلاـختملا و  تاـهجلا  یف  یلویهلا  لوصحف  اـمهیف 

.هیسحلا هراشإلا  یف  عوقولاب  تاذلاب  هفوصوملا 

.لاصتالا هدحو  فالخب  هیلاصفنالا  اهترثک  یفانی  هیصخشلا ال  اهتدحوب  تاهجلا  زایحألا و  نویألا و  لوبق  و 

نأ هبـشی  لوقن  كاـنهف  هرثکلا  یفن  همزاول  نم  نوکی  دـق  هرثکلا و  یفن  مزاول  نم  نوکت  دـق  هدـحولا  نإ  ءاـمکحلا  ضعب  لاـق  دـق  و 
هرثکلا یفن  مزاول  نم  یبلس  موهفم  وه  لب  هیدوجو  هفـص  تسیل  اهتدحو  نإف  لوألا - ینعملاب  هدحولا  لیبق  نم  یلویهلا  هدحو  نوکی 

هلباق هیدوجو  هدحو  اهنأل  یناثلا  ینعملاب  هدحولا  لیبق  نم  هیمرجلا  روصلا  هدـحو  هیتاذـلا و  هرثکلا  یفن  نیع  وه  لب  اهتاذـب  اهتاذ  نع 
لاصتالا ثودحب  هداملا  نع  مدعنی  لاصفنالا و  دوروب  لوزی  فیکف  هیدوجو  نکت  مل  ول  فیک و  ددعتلا  لاصفنالل و 

اهصخی يذلا  اهدوجو  وحن  یلویهلا و  هقیقح  تابثإل  هفسالفلل  رخآ  جهنم  رکذ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

لصفلا لوبقل  هدادعتسا  ثیح  نم  لعفلاب و  ینعم  هلاحم  وه ال  هینیع و  هروص  یلاصتا و  دوجو  هل  مسج  وه  ثیح  نم  مسجلا  نأ  ملعا 
هب هقحاللا  هل  هلمکملا  هیعونلا  روصلا  هرارحلا و  هکرحلا و  داوسلاک و  اهل  وه  دعتسملا  هنع  هدوقفملا  ءایـشألا  نم  امهریغ  لصولا و  و 

لعفلاب وه  ثیح  نم  یشلا ء  ناکمإ و  بوجو و  اتیثیح  هوق و  لعف و  اتهج  هتیمـسج  درجم  ثیح  نم  مسج  لک  یف  نوکیف  هوقلاب  وهف 
هوقلاب وه  ثیح  نم  وه  نوکی  ال 
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ههجلا نم  دحاولا  یشلا ء  یشل ء و  هقیقح  لوصح  یلإ  هیلعفلا  عجرم  یش ء و  نع  یش ء  نادقف  وه  یمدع  رمأ  یلإ  لوقلا  عجرم  نأل 
هنیعب وه  لعفلاب  لصتم  وه  ثیح  نم  مسجلا  نوکی  الف  نیتلاحلا  نیتاه  عامتجال  أشنم  نیتفـصلا و  نیتاهل  اححـصم  نوکی  هدـحاولا ال 
الباق ارهوج  هنوک  ریغ  الـصتم  ارهوج  هنوک  نوکی  لب  هروص  وأ  سفن  وأ  داوس  وذ  وأ  كرحتم  وأ  لصفنم  هوقلاـب  وه  ثیح  نم  هسفن 

ول ذإ  هلباقم  ناکمإ  همزلی  یـش ء  ناکمإ  نأل  لصتملا - لوبق  هوق  اضیأ  هیف  نوکیف  لصتملا  لباقی  ام  لوبق  هوق  هیف  ناـک  اذإـف  ءایـشألل 
.فلخ اذه  انکمم  هانضرف  دق  اعنتمم و  رخآلا  لباقملا  ناک  ایرورض  نیلباقتملا  دحأ  ناک 

نوکی یتح  لاصتالا  هل  امزال  وأ  لصتملا  نیع  ناک  ول  ذإ  اضیأ  لصتملا  لبقی  اـم  هیفف  همـسقلا  لـبق  لـصتم  هنأ  اـمک  مسجلا  نأ  ملعف 
لوبق هحص  نع  فشاک  دحاولا  لصتملا  ریغ  رخآ  یش ء  لوبق  هحصف  ههیدبلاب  لطاب  وه  لاصفنالا و  هوق  هل  نکی  مل  هیرورـض  هبـسنلا 

وه هروصلا و  یلویهلا و  امه  لعفلا و  هل  هنع  امم  هوقلا و  هل  هنع  امم  هتاذ  یف  بکرم  مسج  وه  امب  مسجلا  نذإف  اـنرکذ  اـمک  لـصتملا 
.بولطملا

هیسایق هرکذت 

هراشا

هوقلاب نوکی  هتاذ ال  ههج  نم  لعفلاب  وه  ام  لک  هتاذ و  ههج  نم  لـعفلاب  مسجلا  نأ  وه  یناـهربلا  ساـیقلا  مظن  یلع  ناـیبلا  لـیبس  نإ 
مسجلا نم  یش ء  هوقلاب و ال  یلویهلا  نأ  وه  یناثلا و  لکـشلا  نم  رخآ  سایقل  يربک  هجیتنلا  هذه  لعجی  و  هوقلاب - نوکی  مسجلاف ال 

.یلویه دوجوملا  مسجلا  نم  یش ء  جتنی ال  هوقلاب  دوجوملا 

.هریثک رومأ  هیف  دجوی  نأ  یلع  هوق  مسجلا  یف  نأ  کش  لوقن ال  حیضوتلا  دیزمل  و 

لاصتالا سفن  اهنیعب  وه  تناک  ولف  اهتاذـب  همئاق  وأ  اهنراقی  رمأ  یف  هتباث  وأ  لصتملا  رهوجلا  هقیقح  سفن  نوکی  نأ  امإ  هوقلا  کـلتف 
انمهف اذإ  نوکی  نأ  مزلیف  مسجلل  أرطی  امم  هریثک  ءایشأل  هوقلا  سفن  هنیعب  وه  لصتملا  رهوجلا  نوکی  یتح  داعبألا  ضرفل  ححصملا 
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ول اضیأ  کلذـک و  سیل  ءایـشألا و  هذـه  لقعت  نود  لاصتالا  لقعت  اننکمأ  ام  هریثک و  رومأل  دادعتـسا  هنأ  اـنمهف  يرهوجلا  لاـصتالا 
یفاضإ و وأ  یمدع  يرابتعا  رمأ  ینعملا  اذه  نأل  اضرع  مسجلا  هروص  ناکل  اذک - اذک و  هوقلاب  هنأ  هنیعب  وه  یمسجلا  لاصتالا  ناک 

یلإ هیلع  يوقی  امیف  هجورخ  دـنع  مدـعی  نأ  حـصی  مل  ءایـشألا  کلت  هوقل  الماح  لاصتالا  ناک  ول  ضارعـألا و  فعـضأ  نم  هفاـضإلا 
.لوبقملا عم  هدوجو  بجی  لباقلا  تاذ  نأل  کلذ  لاصفنالا و  عم  یقبی  نأ  بجوف  لعفلا 

ناکمإلا ناکل  اهتاذـب  همئاق  هوقلا  تناـک  ول  هیلع و  يوقی  اـم  دوجو  دـنع  لـطبت  هوقلا  نـأل  دادعتـسالا  هیلباـقلا و  فصوب  لوقأ  تسل 
.ملع امک  ضرع  هنکل  ارهوج 

نم امهریغ  لاصفنالا و  لاصتالا و  هوق  هیف  نوکی  يذـلا  لب  لصتم  وه  امب  لـصتملا  ریغ  لاـصتالا و  ریغ  ءایـشألا  هذـه  هوقل  لـماحلاف 
ذخأملا اتبراقتم  هقباسلا  هجحلا  هجحلا و  هذه  یلویهلا و  وه  دح  یلع  هفقاو  ریغ  تالامک  هیهانتم و  ریغ  تائیه 

- هوجو نم  ثاحبأ  اهیف  و 

مهنع هباین  نیمدقألا  هعیش  ضعب  هرکذ  ام  لوألا 

هراشا

هوقلا تناک  اذإ  سیل  هیف و  هدوجوم  هوقلا  نوکی  ـال  نأ  مزلی  ـال  نکل  ملـسمف  رمأ  یلع  هوق  سیل  هسفن  لاـصتالا  وأ  مسجلا  مکلوق  نأ 
.وه یه  نوکی  نأ  مزلی  یشل ء  هعبات 

.لاصفنالا عم  ایقاب  لاصتالا  ناکل  لاصتالا  یف  هدوجوم  لاصفنالل  هوقلا  تناک  ول  متلق  نإف 

یـش یه  هب و  همئاق  لاصتالل  هلـصاح  هوقلا  تناک  اذإ  هنإ  متلق  نإ  اهیف و  مالکلا  رم  دق  هقباسلا و  هجحلا  یلإ  دوع  هنیعب  اذه ]  ] وه انلق 
.لاحم وه  اعم و  لعفلاب  هوقلاب و  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  مزلیف  لعفلاب  لصحتم  ء 

هوق هل  لعفلاب و  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  عانتما  امأ  اعم و  هوقلاب  لعفلاب و  هدحاو  ههج  نم  دحاو  یش ء  نوک  عانتما  حیحـصلا  قحلا  انلق 
عانتما ملسم و ال  ریغف  رخآ  یش ء 
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هتاذ هیلعفلا  ههج  نوکی  نأب  نیتفلتخم  نیتهج  نم  هدحاو  تاذ  یف  اعمتجی  نأ  زوجی  هوقلا  لعفلاف و  یناثلا  عانتمال  مزلتسم  اضیأ  لوألا 
نم مولعلا  یف  طـلغلا  ضرعی  اـم  اریثک  هنع و  هریثک  ءایـشأ  مدـع  یـش ء و  دوجو  نیب  هاـفانم  ـال  هنع و  رخآ  یـش ء  مدـع  هوقلا  ههج  و 

هنیعب وه  هوقلا  ینعمل  لماحلا  نوکی  نأ  مزلی  هل و ال  لماحلا  عضوم  یـشب ء  فاصتالا  أشنم  لمعتـسیف  تارابتعالا  تایثیحلا و  لاـمهإ 
.اهتوبث هیثیح  وأ  هوقلا  کلت  أشنم 

.یشرع صلخم 

فوصوملا دوجو  نوکی  نأب  يأ  عقاولا  بسحب  ایعازتنا  ارمأ  تناک  وأ  هیدوجو  هروص  اهل  تناـک  ءاوس  هیجراـخ  هفـص  لـک  نإ  لوقأ 
لولعم لک  نأ  قیقحتلا  لب  هفـصلا  کلت  توبث  ههج  نوکی  بیرق  إدـبم  نم  اهل  دـب  ـالف  هفـصلا  کـلت  عقاولا  یف  هیلع  قدـصی  هیثیحب 

تافصلا نم  هفص  نوکی  نأ  زوجی  ذئنیحف ال  یقیقحلا  اهفوصوم  مزاول  نم  نوکی  هفـص  لک  قبـس و  امک  هماتلا  هتلع  مزاول  نم  نوکی 
موزلم وه  امل  وأ  ضایبلل  هفـص  نوکی  نأ  زوجی  داوسلا ال  نأ  امکف  اهدض  وأ  اهلباقم  نم  هعزتنم  هذوخأم  نوکت  هیمدعلا  وأ  هیدوجولا 

نم اعزتنم  نوکی  نأ  زوجی  دادعتـسالا ال  هوقلا و  اذـکف  دوجولا - همزلی  امم  وأ  دوجولا  نم  عزتنی  نأ  زوجی  مدـعلا ال  اذـک  ضاـیبلل و 
هنع یکحملا  نوکی  نأ  بجی  لب  يروص  ینعم  وه  امب   (1) يروصلا ینعملا  امهب  فصتی  امم  و ال  هیمامتلا - هروصلا و  سفن  ههج 

ثیح نم  يروصلا  ینعملا  اهب  فصتی  يذـلا  رومألا  نم  انئاک  هوقلا  دادعتـسالا و  نوکی  نأ  زوجی  يأ ال  اـعزتنم  هلوق  یلع  فطع  - 1
ظفل یلإ  ارظن  رکذـملا  درفملا  یلإ  هینثتلا  ریمـض  لیدـبت  رهاظلا  ناک  اذـه  یلعف  هقباـسل  دـکؤم  هقیقحلا  یف  اذـه  يروص و  ینعم  وه 
ریمـض نوکی  هیمامتلا و  هروصلا و  سفن  ههج  نم  هلوق  یلع  افطع  نوکی  نأ  لـمتحی  ینعملا و  بناـجل  هاـعارم  ثنؤملا  وأ  لوصوملا 
العاف اهل  اـموزلم  نوکی  نأـب  هروصلا  یلإ  بوسنملا  ینعملا  هنم  دارملا  يروصلا  ینعم  نوکی  هیماـمتلا و  هروصلا و  یلإ  اـعجار  هینثتلا 

نم اـعزتنم  دادعتـسالا  هوقلا و  نوکی  نأ  زوجی  ـال  هنأ  ینعملا  ریمـضلا و  عضوم  رهاـظلا  عضو  مـالکلا  قح  نم  ناـک  فصتی و  هلوقل 
نوکی اذـه  یلع  اهل و  موزلم  هنأب  هروصلا  یلإ  بوسنملا  ینعملا  وه  امهب و  فصتم  وه  ثیح  نم  هیماـمتلا  هروصلاـب و  فصتی  يذـلا 

ذئنیح مـالکلاف  دوجولا  همزلی  اـمم  ذإ  هلوق  ضاـیبلل و  موزلم  وـه  اـمل  هیلع و  سیقملا  وـه  يذـلا  قبـس  اـمیف  هلوـق  هلزنمب  لوـقلا  اذـه 
هللا همحر  لیعامسإ  لمأتف ، یفخی  ام ال  فلکتلا  نم  هیف  نکل  سیسأتلل 
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لولعملا و هلعلا و  ثحابم  نم  کعمـس  عرق  دـق  امم  کنأک  روصقلا و  ماهبإلا و  سفن  نوکی  يداـم  ینعم  اـمهل  هنع  عزتنملا  وأ  اـمهب 
كدیزن نکل  قوذلا  همالـس  طرـشب  ماقملا  اذه  حرـش  یف  هدایزلا  نع  ینغتـست  تنکل  اهلولعمل  هلعلا  هبـسانم  نایب  لصف  یف  اصوصخ 

وأ امدـع  تناک  نإ  هوقلا و  اهلوصحل و  إشنم  اهعازتنال و  إدـبم  نم  هل  دـب  الف  رمألا  سفن  یف  ام  یـشل ء  هتباث  هیثیح  لک  لوقن - انایب و 
دوجو هسنجل  وأ  هعونل  وأ  هل  نوکی  نأ  هنأش  نم  امع  یـش ء  مدع  اهنإف  تابثلا  نم  ظح  اهلف  یـش ء  یلإ  هفاضم  تناک  امل  نکل  ایمدع 
هکلمب هسبلت  حصی  لباق  فوصوم و  نم  مدعلا  اذـهل  هلاحم  الف  نازیملا  ملع  یف  نیب  امک  الـصاح  لعفلاب  سیل  نکل  یـشلا ء و  کلذ 

هوقلا نم  جرخ  ام  دنع  هل  مدع  وه  امل  الباق  ریـصی  نأ  زوجی  امم  هنیعب  وه  مدعلا  اذهل  لباقلاف  هروکذملا  هوجولا  نم  هجوب  مدعلا  اذـه 
انأ ال الإ  رم  امک  هتاذ  یلع  هوق  لاصتالا  سفن  ناـکل  لاـصتالا  سفن  وه  لاـصفنالا  هوق  لـماح  ناـک  ولف  هیلإ  انرـشأ  اـمک  لـعفلا  یلإ 

اذإ لوقن  لب  اهیلإ  اعوجر  نوکیف  لاصتالل  الباقم  لاصفنالا  نوک  یف  یلوألا  هجحلا  یلع  فقوتم  هنأ  هیلع  دری  الئل  ردقلا  اذهب  یفتکن 
هنایب یلإ  دمعنل  تاذلاب و  هل  فوصوملا  لباقلا  وه  امل  شتفنلف  تاذلاب  افوصوم  الباق و  هل  نأ  دوجولا و  نم  اظح  مدعلا  اذهل  نأ  تبث 

.هقیقحت و 

وأ هداملل  تعن  امإ  وهف  بابسألا  هذه  دحأب  طابترا  نم  هل - دب  هیبسن ال  هفـص  اقلطم  لوبقلاف  هعبرأ  هیعیبطلا  رومألل  يدابملا  نإ  لوقنف 
لعافلا و هفص  نوکی  نأ  زوجی  سیل  لوبقلا  اذهف  یـسرکلا  هروصل  هداملا  لوبقک  دحاو  لاثم  یف  رظنلل  هیاغلا و  وأ  لعافلا  وأ  هروصلا 

سفن اهدوجو  نأل  هیـسرکلا  هروصلل  هفـص  نوکی  نأ  زوجی  لوبقلا و ال  هوقلل و  لوصحلا ال  هیلعفلل و  نائـشنم  امهنأل  هیاغلل  هفـص  ال 
اذإف مامتلا  هجرد  نع  اهروصق  وه  هوقلل  اهلوبق  ححـصم  یـسرکلا و  هدام  نوکی  اهب  فوصوملاف  اهل  ـالوبق  نوکی  ـالف  اهـسفنل  هیلعفلا 

تملع
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.لباق هل  يروص  ینعم  وأ  لباق  وه  امب  لباقلا  سفن  یه  له  هداملا  هذه  هدام  یلإ  مالکلا  لقننف  یسرکلا  هدام  یف  اذه 

هیوسرکلا هروصلل  ناکمإ  هوق و  ههج  نوکی  نأ  زوجی  ال  هتقیقح - هتیعون و  یف  امات  ارمأ  هنوکل  الثم  بشخلاک  يروصلا  هاـنعم  لوقنف 
لعفلاب یه  یتلا  یناعملا - نم  ینعم  هسفن  یف  وه  سیل  لباق  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذکه  هتروص و  بشخلا ال  کلذ  هدام  وه  لباقلا  لب 

هوقلا و ححـصم  وه  نوکی  رخآ  رمأ  نم  دـب  ـالف  یمرجلا  رهوجلل  لـصفلا  أدـبم  هنوکل  يروص  رمأ  مسج  وه  اـمب  مسجلل  لاـصتالا  و 
لب لسلـستی  يرخأ و  هیلباق  یلإ  جاتحیف  هتوبثل  هعبرأ  بابـسأ  یلإ  جاتحی  یتح  هل  هثداح  هیعیبط  هروص  هوقلا  نوکی  نأب  دادعتـسالا ال 

.عقاولا یف  يرخأ  هیلباق  ریغ  نم  لباقلا  هیهامل  امزال  نوکی  نأب 

.هررکتملا ماهوألا  تارطخ  رئاسک  تافتلالا  عاطقناب  عطقنتف  هتافتلا  لقعلا و  رابتعا  درجمب  الإ  مهللا 

هذه تکرتشا  نإ  هنأ و  یفخی  مث ال  هل  لباقلا  لب  لاصتالا  سفن  وه  سیل  مسجلا  یف  هینوکلا  ثداوحلا  لوبقل  ححصملا  نأ  تبث  دقف 
هذهل نکل  كانه  تبث  ام  یلإ  تامدـقملا  ضعب  یف  عوجرلا  عقو  یتح  هلمجلا  یف  نایبلا  یف  وأ  ذـخأملا  یف  یلوألا  هجحلا  عم  هجحلا 

یتح هیف  دب  امم ال  اذه  فرـص و  يدادعتـسا  ینعم  ضحم و  لباق  رمأ  مسجلا  یئزج  دحأ  نأ  اهیف  رهظی  ثیح  قیقحت  قیقدت و  دـیزم 
یـش ء قبی  ملف  هنود  وه  ام  یلإ  هنع  یطختلا  نکمی  ثیحب ال  ضحملا  مدعلا  رواجی  ام  یلإ  یهتنا  دق  دوجولا  یتیـشاح  دحأ  نأ  رهظی 
وأ هفآ  عم  وأ  هقلخلا  مات  ریغ  دـجوی  وأ  دـجوی  ام ال  لک  نأ  اضیأ  رهظی  کلذـب  داوجلا و  مویقلا  هدافأ  دـق  الإ و  یتاذـلا  ناـکمإلا  یف 

.عقو امم  لضفأ  فرشأ و  و  متأ - وه  ام  لامتحا  نع  اهروصق  هداملا و  زجعل  وه  امنإف  داسف  وأ  للخ 

- مامتلا لضفلا و  نم  نکمی  ام  متأ  ماظنلا و  نم  روصتی  ام  فرشأ  ملاعلا  دوجو  نأ  ملعی  کلذب  و 

هیناسنإلا سفنلا  دوجوب  هضوقنم  هجحلا  هذه  لصأ  نأ  یناثلا  ثحبلا 

ایناسنإ ناک  ءاوس  کیرحتلا  هرشابملاب و  مسجلل  ربدم  درجم  رهوج  لک  دوجوب  لب 
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سایقلا يربکف  تاروصتلا  تادارإلا و  حونس  تالاعفنالا و  تاریغتلا و  لوبق  هوق  اهل  يروص و  رهوج  اهتاذ  ثیح  نم  اهنأل  ایوامس  وأ 
لعفلاب رمأ  الثم  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  وه  لکـشلا و  نم  سایقب  هخوسنم  نوکت  هوقلاب  نوکی  لعفلاب ال  وه  اـم  لـک  مهلوق  وه  لوـألا و 

.ام رمأ  هوق  هل  نوکی  لعفلاب  رمأ  وه  ام  ضعب  جتنیف  ام  رمأ  هوق  اهل  نوکی  هیناسنإ  سفن  لک  اهتاذ و  ههج  نم 

نأ امک  تافـصلا و  لاعفألا و  بسحب  هیدام  اهنکل  تاذـلا - بسحب  هدرجم  تناک  نإ  اهلاثمأ و  هیناـسنإلا و  سفنلا  نأ  هنع  باوجلا  و 
- ایدام ادرجم و  دحاو  رمأ  نوکی  دـق  کلذـکف  نیفلتخم  نیرابتعاب  اضرع  ارهوج و  نوکی  نأ  زوجی  هیهاملا  بسحب  دـحاولا  یـشلا ء 

یه امنإ  هوقلاب  اهنوک  هیثیح  ماتلا و  اهلعاج  یلإ  هدنتـسملا  اهتاذ  لـبق  نم  یه  اـمنإ  لـعفلاب  سفنلا  نوک  هیثیحف  نیتفلتخم  نیتهج  نم 
یف اهنوکت  لوأ  یف  سفنلا  نأ  هیف  رـسلا  لیعافألا و  کلت  رودصل  هلآ  یه  یتلا  هداملا  ؤیهت  یلع  هفوقوملا  اهراثآ  اهلیعافأ و  ههج  نم 
اهنإ ثیح  نمف  طیـسبلا  عونلا  یلإ  لصفلا  سنجلا و  هبـسن  اهیلإ  امهتبـسن  ناتیلقع  ناتیثیح  اهتطاسب  عم  اهیفف  فعـضلا  روصقلا و  هیاغ 

قلعتم یثودحلا  اهدوجو  ثیح  نم  تاذلا و  بسحب  هدوجوم  یهف  هوجولا  عیمج  نم  لعفلاب  وه  يذـلا  ضایفلا  إدـبملا  نم  تردـص 
لمحی هدام  یلإ  رقتفی  یتلا  ضراوعلا  نم  اهلمکی  امب  لامکتـسالا  یلإ  هجاتحم  اهوشن  لوأ  یف  لامکلا  هبتر  نع  هرـصاق  یهف  هداملاب 
هیلعفلا دوجولا و  ههج  اهب و  تقلعت  یتلا  هداملا  یه  هل  دادعتـسالا  هوق  لماح  لاـمکلا و  یلإ  راـقتفالا  ههجف  اهددـجت  اـهلوصح و  هوق 

.ضحملا داوجلا  نع  هضافملا  اهتاذ  سفن  یه 

یلإ عجری  مدـعلا  هوقلا و  ههج  هناحبـس و  بجاولا  مویقلا  یلإ  عـجری  ماـمتلا  هیلعفلا و  تاـهج  عـیمج  نأ  اـضیأ  اـنهاه  نم  حـص  دـقف 
اهعبنم روصقلا و  مدـعلا و  رورـشلا و  عبنم  هداملاف  اهیف  یتاذـلا  ناکمإلا  ههج  هطـساوب  هیلقعلا  طـئاسولا  نع  هرداـصلا  یلوـألا  یلویهلا 

.هؤایربک تمظع  هدجم و  لج  یمویقلا  ماتلا  دوجولا  نع  هتبترم  لوزن  لجأل  یناکمإ  دوجو  لک  یف  جمدنملا  یتاذلا  ناکمإلا 

نم اودجو  امل  نیمیدق  نیعناصب  نیلئاقلا  هیونثلا  ههبش  عفدنی  لصألا  اذهب  و 
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هایحلا و حابـشألا و  حاورألا و  مارجألا و  سوفنلا و  مالظلا و  راونألا و  اودهاش  ملاعلا و  اذه  یف  رـضلا  عفنلا و  رـشلا و  ریخلا و  ققحت 
یلاعت هللا  رشلا و  ریخلا و  اهعمجت  یتلا  تاداضتملا  رئاس  لعفلا و  هوقلا و  لظلا و  ءوضلا و  لیللا و  راهنلا و  لهجلا و  ملعلا و  توملا و 

الب ءاطع  لخب و  الب  دوجو  هوق و  الب  لعف  توم و  الب  هضحم  هایح  ناـکمإ و  ـالب  ضحم  بوجو  هملظ و  بوش  هبوشی  ـال  ضحم  رون 
اریبک اولع  نوملاظلا  هلوقی  امع  یلاعت  عنم 

اهتحت امیف  هرثؤم  اهنإف  لوقعلا  دوجوب  ضقنلا  ثلاثلا  ثحبلا 

.لعفنی رخآلاب  لعفی و  امهدحأب  نیرمأ  نم  هبکرم  اهتاذف  لاعفنا  لعف و  اتهج  اهیفف  اهقوف  امع  هلعفنم 

نوکیل اهدوجو  یلع  هقباس  هیدادعتـسا  هوقب  كانه   (1) لاعفنالا سیل  اهتادوجو و  سفنب  الإ  سیل  اهقوف  اـمع  اـهلاعفنا  نأ  باوجلا  و 
یهف رخآ  فالخب  یجراخلا  بیکرتلا  أشنم  وه  لعفلل و  لباقم  امهدحأ  نیینعملا  نیب  كرتشم  لاعفنالا  لوبقلا و  ظفل  لعفلل و  الباقم 

.اهتحت امیف  لعفت  اهتلع  نم  اهیلع  ضئافلا  اهدوجو  سفنب 

یلویهلا دوجوب  ضقنلا  عبارلا  ثحبلا 

نم لعفلاب و  اهب  نوکی  هروص  نم  اهبکرت  مزلیف  ءایـشألا  لوبق  هوق  اهل  هدعتـسم  اضیأ  یه  و  لـعفلاب - دوجوم  رهوج  اهـسفن  یف  اـهنإف 
.یلویهلا یلویه  هداملا و  هدام  یلإ  مالکلا  لقنن  مث  هوقلاب  اهب  نوکی  هدام 

ءایـشألل لوبقلا  هیرهوج  اهتیرهوج  هوقلا و  هیلعف  یلویهلا  هیلعف  نأ  هبتک  یف  هرـس  سدق  سیئرلا  خیـشلا  رکذ  ام  بسح  هنع  باوجلا  و 
تاذ نوکی  نأ  نیتهجلا  نیتاهب  بجوتـسی  هلـصأتملا و ال  قئاـقحلا  نم  هقیقح  هیرهوج  و  هلـصحتملا - تادوجولا  نم  دوجو  هیلعف  ـال 

.هوقلاب نوکی  يرخألاب  لعفلاب و  نوکی  امهدحأب  نیءزج 

نیفوصومل نیتبجوم  ناتهجلا  ناـتاه  تناـک  ول  هنأـب  امهدـحأ  نیرمأـب - فشکنی  یعدـملا  کـلذ  لـقعلا و  راـبتعا  بسحب  ـالإ  مهللا 
یف امهل  نیریاغتم 

هوقب نکی  مل  امل  كانه  لاعفنالا  نأ  الإ  دوجولا  یه  لعفلا و  ههج  ریغ  هیهاـملا  یه  لوقعلا و  یف  لاـعفنالا  ههج  نأ  باوجلا  لـب  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، عقاولا  بسحب  لعفلا  ههج  ریغ  كانه  لاعفنالا  ههج  نکی  مل  هقباس  دادعتسا 
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هیهانتملا ریغلا  هعمتجملا  هبترتملا  لباوقلا  دوجو  یف  لسلستلا  یلإ  کلذ  يدأل  لباقلا و  هلزنمب  وه  ام  یلإ  ادئاع  مالکلا  ناکل  جراخلا 
.نهذلا درجمب  الإ  عقاولا  یف  رثکت  ریغ  نم  نیتیلقع  هیف  ناتهجلا  نوکی  لباق  یلإ  ءاهتنالا  بجی  هلاحم  الف 

عونلا هبسنک  لب  هروصلا  هداملا و  یلإ  یعیبطلا  بکرملا  هبسنک  تسیل  دادعتسالا  هیرهوجلا و  یلإ  یلویهلا  هبسن  نإ  لوقن  انأب  یناثلا  و 
لاوحأ اهیف  رکذـت  یتلا  هلحرملا  یف  هروصلا  هداملا و  ثحابم  یف  مالکلا  لثم  رم  دـق  لصفلا و  سنجلا و  هلزنمب  امه  اـم  یلإ  طیـسبلا 

نم هیلباقلا و  نم  ابکرم  ناکل  الإ  صوصخم و  یش ء  يأل  دعتسم  هنأ  هلـصف  رهوجلا و  هسنج  طیـسب  عون  یلویهلا  اذإف  رکذیلف  هیهاملا 
.لباق اهب  یتلا  هیصوصخلا 

هداملا نم  عفرأ  وه  امع  هئشانلا  تاهجلا  نم  نوکی  وأ  هقحاللا  روصلا  نم  اهیلع  دراو  رمأ  هیـصوصخلا  کلت  أشنم  نوکی  نأ  الإ  مهللا 
اهتاصخـشت و هیکلفلا و  تایلویهلا  رهاوج  نیب  فالتخالا  نأ  قیقحتلا  نإف  هصوصخم  هیلعاـف  ههج  یلإ  باـستنالاک  اـعیمج  هروصلا  و 

کلت نم  لک  صخشت  مظتنملا  هیلعفلا  هبیرقلا  اهیدابم  نیب  فالتخالا  یلإ  عجری  اهنیعت  رـصانعلا و  یلویه  نیب  اهنیب و  فالتخالا  اذک 
یتلا هیعیبطلا - هروصلل  هیعون  هدحو  هیصخش و  اهنم  هدحاول  میقملا  یسدقلا  قرافملل  هیصخش  هدحو  نم  هیعمجلا  هتدحو  يدابملا و 

دوروب اضیأ  یـصخشلا  ماودـلا  تلبق  نإ  اهیلع  امئاد  هعیبطلا  کلت  نم  صخـش  دوروب  امإ  میقملا  کـلذ  نم  اـهب  یلویهلا  دوجو  ماـقی 
.مزالتلا ثحب  یف  هحیضوت  هلیصفت و  یجیس ء  ام  یلع  رصانعلا  یف  امک  لبقی  مل  نإ  اهلاثمأ 

یـش ء لکل  هوقلاب  نوکی  لعفلاب  یه  امب  لعفلاب و  نوکی  هوقلاب  یه  امب  یه  اهتاذ  یف  یعیبطلا  مسجلل  یلوألا  یلویهلا  نأ  لـصاحلاف 
هیرهوج ارومأ  تسیل  ناکمإلا  دادعتسالا و  هیلباقلا و  نإ  لوقی  نأ  دحأل  دعبی  مث ال  نیروکذملا  نیهجولا  یلع  هصوصخم  ءایـشأل  وأ 
لـصحت هقیقح و  هسفن  یف  هل  رخآ  یـشل ء  یـش ء  دادعتـسا  نوکی  امنإ  دادعتـسالا  ذإ  تایجراخلا  یلإ  هسیاقملاب  یـشلا ء  لاح  اهنأل 

.هفاضإلا هذه  هقحلی  مث  هسفن  هقیقح  بسحب  یشلا ء  کلذ  لصحتی  نأ  یغبنیف 

هیرهوجلا اهدودح  یف  ءایشألا ال  یماسأ  تاموهفم  یف  تافاضإلا  لوخد  نم  عنام  معن ال 
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هفصو ال موهفم  همـسا و  حرـش  یف  هلخاد  لوبقلا  هفاضإ  نوکیف  لوبقلا  رابتعاب  یلویه  یمـسی  امبر  هروصلل  لماحلا  یلویهلا  رهوجلاف 
نوکیف امهتیهام  رابتعاب  هکلمملا ال  ندـبلل و  امهریبدـت  رابتعاب  اکلم  اسفن و  نایمـسی  اـمنإ  کـلملا  سفنلا و  نأ  اـمک  هتاذـب  هتاذ  یف 

.هیرهوجلا هقیقحلل  مسالا ال  موهفمل  اءزج  ریبدتلا  هفاضإ 

دادعتسالا ال اضیأ  اضرع و  نوکی  نأ  زوجی  ضحملا ال  رهوجلا  ءزج  نأل  دادعتسالا  هوقلا و  یلویهلا  لضف  نوکی  نأ  حصی  اضیأ ال  و 
.هروصلا لماح  یف  انمالک  هروصلا و  دوجو  دنع  لطبی  نأ  مزلی  یلویهلاف  هلوصح  عم  یقبی  هنأل ال  هل  دادعتسا  وه  امل  الماح  نوکی 

باوجلا دیعن  انکل  هیلع  دـیزم  هجو ال  یلع  اهتبوجأ  عم  یلویهلا  هیهام  قیقحت  یف  اهرکذ  یـضم  دـق  امم  تالاکـشإلا  هذـه  نإ  لوقنف 
نوقلطی ام  اریثک  مولعلا  بابرأ  نأ  ملعیلف  دـئاوزلا  نم  هیف  امب  دـئاوقلل  اریثکت  لاقملا  یف  ناـیبلا  نم  رخآ  برـضب  لاؤسلا  اندـعأ  اـمک 

هیفاضإ ارومأ  هیرهوجلا  عاونألا  لوصف  یف  نورکذی  ام  لثم  هیتاذلا  رومألا  نع  اهب  نوربعی  هیفاضإ و  وأ  هیضرع  رومأل  هعوضوم  اظافلأ 
.ناویحلا لصف  یف  دیرملا  كرحتملا  ناسنإلا و  لصف  یف  قطانلاک 

هیمـستب هیقیقحلا و  لوصفلاب  يدابملا  هذه  هیمـستب  حرـص - خیـشلا  نإ  یتح  رومألا  کلت  اهیلع  بترتی  یتلا  يدابملا  اهنم  مهـضرغ  و 
اذـه سفن  سیل  دعتـسملا  دادعتـسالاب و  دارملا  اذـکف  هیقطنملا  لوصفلاب  كرحتملا  ساسحلا و  قطانلا و  موهفمک  تاـموهفملا  هذـه 

مزاول رئاسک  لب  يدادعتسالا  لوبقلا  لیبس  یلع  تسیل  لوبقلا  موهفمل  هتیلحم  نأ  تملع  دق  هل و  یلباقلا  أدبملا  لب  یفاضإلا  موهفملا 
سیل هتاذ  سفنب  هیردصملا  هیدوجوملا  قادصم  نأ  امک  لصحتم  ریغ  ارمأ  الإ  هیلباقلا  هوقلا و  ینعم  قادـصم  نوکی  معن ال  تایهاملا 

.همزال وأ  هضراع  هیجوز  هل  ائیش  افرص ال  اجوز  الإ  سیل  اهتاذ  سفنب  هیجوزلا  قادصم  دوجولا و  فرص  الإ 

.قئاقحلا قیقحت  یف  امیظع  اررض  هتیاعر  یف  لامهإلا  هنع و  هلفغلا  یف  نإف  هنع  لفغت  هتبلا و ال  اذه  نقتأف 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :

ءاـحنأ هدـهاشمل  سیاـقم  هیجراـخلا و  قئاـقحلا  هظحـالمل  یئارم  هیردـصملا  یناـعملا  هذـه  لـعجا  هرکذ و  اـنررک  دـق  اـمم  اذـهل  و 
.تاناونعلا یئارملا و  هذهب  الإ  لقعلا  یف  اهدوجو  نکمی  یتلا ال  تادوجولا 

هـصاخلا هوقلا  دارأ  نإ  حیحـصف  یـشلا ء  کلذ  دوجو  دنع  هیقاب  نوکت  الف  هیلع  هوق  یه  ام  دوجو  دـنع  لطبت  هوقلا  لئاقلا  لوق  امأ  و 
مزل اذإ  لاحم و  وه  ءایـشألا و  کلت  عیمج  لصح  اذإ  لطبی  امنإف  هیهانتملا  ریغلا  ءایـشألا  لوصحل  هقلطملا  هوقلا  امأ  صاـخ و  یـشل ء 

.هیهانتم ریغ  هتوق  یلاعت و  هتردق  نأ  یلع  نهرب  دق  یلاعت و  هللا  تارودقم  ءاهتنا 

نأ ملـسن  الف  هیلإ  اهموقت  یف  رقتفی  تاذـل ال  ضرعی  ام  ضرعلاب  دارأ  نإف  اضرع  نوکی  نأ  زوجی  رهوجلا ال  ءزج  ثحاـبلا  لوق  اـمأ  و 
ایـضرع اقدـص  رهوجلا  ینعم  هیلع  قدـص  نإ  ارهوج و  هتقیقح  بسحب  نوکی  ـال  اـم  دارأ  نإ  و  ینعملا - اذـهب  ضرع  یلوـیهلا  لـصف 

.ینعملا اذهب  ضرعلاب  رهوجلا  موقت  عانتما  ملسن  نکل ال  عونممف و 

یف اهجاردنا  مدع  حصی  هلصأتملا  ریغلا  قئاقحلا  نأ  یلع  ارهوج  نوکی  ینعم  يأب  هطیـسبلا  رهاوجلا  لوصف  نأ  یف  مالکلا  قبـس  دق  و 
نیقیلا قحلا و  قیرط  یلإ  يداهلا  هللا  نیلصحملا و  نیءاشملا  لبق  نم  لاقی  نأ  نکمی  ام  اذه  ضارعألا  هلوقم  یف  رهوجلا و ال  هلوقم 

مارملا اذهل  رخآ  جهنم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 5  ) لصف

لک قالطإلا و  یلع  هثالث  داعبأ  وذ  اـنلوق  موهفم  وه  اهلـصف  رهوجلا و  موهفم  اهـسنج  لـصف و  سنج و  نم  هبکرم  هیهاـم  مسجلل  نإ 
هلاحم ناک ال  اهـسنج  ینعم  یقبی  اهنع و  اهلـصف  جراـخلا  یف  مدـعی  نأ  نکمی  ثیحب  تناـک  اذإ  لـصف  سنج و  يأ  دـح  اـهل  هیهاـم 

جراخلا نع  امهعازتنا  أدبم  امهقدص و  اقباطم  امه  نیجراخ  نیءزج  نایذاحی  اهلصف  و  اهسنج -
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اهنم دافتـسی  هیجراخ  هروص  یـش ء و  طرـشب ال  اهذـخأ  رابتعاب  هیلقع  هدام  هنیعب  وه  يذـلا  اهـسنج  اهنم  دافتـسی  هیجراخ  هداـم  ینعأ 
هلـصف مدعی  نأ  نکمی  يأ  هروکذملا  هفـصلاب  هیهام  مسجلا  نکل  یـش ء  طرـشب ال  هذخأ  رابتعاب  هیلقع  هروص  هنیعب  وه  يذلا  اهلـصف 
هبکرت مزلیف  هیلع  رهوجلا  ینعم  قدص  عم  لاصتالا  تعنل  مزلتـسملا  قالطإلا  یلع  ثالثلا  تاهجلا  یف  دـتمملا  انلوق  موهفم  وه  يذـلا 

.بولطملا وه  هیمسجلا و  هروصلا  یه  هروص  یلوألا و  یلویهلا  یه  هدام  نم 

تاناونعب تناک  نإ  اهرکذ و  قبـس  یتلا  تاشقانملا  رثکأ  اهیلع  دری  نیتقباسلا و  نیتجحلا  نم  ذخأملا  هبیرق  اضیأ  هجحلا  هذـه  لوقأ و 
لیوطتلا و هفاخم  اهیلع - لوقلا  هداعإ  اهیف و  مالکلا  فانیتسا  انکرت  لمأتلاب  رهظی  اـمک  دـحاو  لآـملا  نکل  اـهریغ - يرخأ  تاراـبع  و 

.باوصلا مهلم  قحلا و  یلو  هللا  باهسإلا و 

اـعم و اـمهدوجو  نوکی  نأ  مزلیف  هلومحملا  ءازجـألا  نم  اـمهنأل  ادـحاو  تاـبکرملا  یف  لـصفلا  سنجلا و  لـعج  ناـک  اذإ  تلق  نإـف 
ساسأ مدـهناف  هنع  هیرهوجلا  لاوز  نع  مسجلا  نع  لاصتالا  لاوز  نوکی  نأ  مزلیف  داعبألا  هیلباق  مسجلا  نع  مدـعنا  اذإف  اـعم  امهمدـع 

.کلذک سیل  هیرهوجلا و  ءاقب  لاصتالا و  لاوز  یلع  اهانبم  نأل  هجحلا  هذه 

سنج وه  ثیح  نم  سنجلا  لاوز  مزلتـسا  نإ  لصفلا و  لاوز  نأ  كانه  انرکذ  هیهاملا و  ثحاـبم  یف  مـالکلا  اذـه  لـثم  رم  دـق  تلق 
.هدام وه  ثیح  نم  هلاوز  مزلتسی  نکل ال 

یمانلا لصف  أدبم  امه  هایحلا و  ومنلا و  لاوزب  هیلکلاب  امهنع  هیمسجلا  تلاز  تام  اذإ  ناویحلا  عطق و  اذإ  رجـشلا  نأ  معز  نم  نإ  یتح 
عوطقملا رجشلا  هیمسج  نأ  مزتلا  مامتلاب و  يرخأ  هینب  هیلکلاب و  يرخأ  هیمـسج  ثودحب  امهنم  لک  یف  سنجلا  ثدح  ساسحلا و  و 

.هظحلب حورلا  هقرافم  لبق  ناک  ام  ریغ  توملا - دعب  یقابلا  یناویحلا  بلاقلا  هیمسج  اذک  عطقلا و  لبق  ناک  ام  ریغ  ددعلاب 

باکترا نم  لقأب  هنم  اذه  باکترا  سیل  اعیمج و  هسح  هلقع و  یضتقم  رباک  دقف 
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دعب هانرکذ  امب  کسمتی  نأ  ماقملا  اذـه  یف  قحلا  لب  نیرخأتملا  تافزاجم  نم  اـمهریغ  یحرلا و  یف  کـکفتلا  هکرحلا و  یف  هرفطلا 
هتاذ رارمتـسا  نیب  قرفلا  نم  هدوـجوملا  هقیقحلل  هلوـمحملا  ءازجـألا  نم  اـمهنوکل  ادوـجو  ـالعج و  لـصفلا  سنجلا و  داـحتا  راـیتخا 

.هیلع لومحم  بکرمل  ءزج  وه  ثیح  نم  هرارمتسا  وأ  سنجلا 

تافـصلا نم  هیـسنجلا  هیئزجلا و  نأل  تیبلل  هیئزجلا  فصو  اهنع  لاز  دـق  اهـسفنأب  تانبللا  یقب  تیبلا  مادـهنا  عم ظ ]  ] نأ يرت  ـال  أ و 
هیلإ یه  تفیضأ  ام  مادعنا  اهمادعنال  یفکی  هیفاضإلا 

صاخلا صاخ  ناهرب  هامس  بلطملا و  اذهل  قیقحتلا  لهأ  نم  نیرخأتملا  ضعب  همشجت  ام  رکذ  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

هیف تسیل  يذـلا  قحلا  دـحاولا  یقیقحلا و  دوجوملا  نع  تدـجو  امل  تاـنکمملا  عیمج  نأ  وه  دـئاوزلا  نع  صیخلتلا  دـعب  هریرحت  و 
.هوجولا نم  هجوب  هرثکلا  نم  هبئاش 

اهریغ و نود  اهنع  هرودصل  هححـصم  هبـسانم  هتلع  بسانی  نأ  لولعم  لکل  دب  تادـتمملا و ال  یه  هنکمملا  تادوجوملا  هلمج  نم  و 
لوقعلا نیب  اهنیب و  اذک  بیکرتلا و  هبئاش  نع  هزنملا  یقیقحلا  دوجوملا  هیمسجلا و  هروصلا  نیب  هدوقفم  هبسانملا  کلت  هل و  اهداجیإل 

هیثیح نم  اهنم  دحاو  لکب  هبسانم  هل  رمأ  لوقعلا  نم  دحاو  نیب  اهنیب و  ققحتی  نأ  نم  دب  الف  ءزج  نود  ءزج  ضرف  اهیف  نکمی  یتلا ال 
ریـصت دادتمالل  اهلوبق  ههج  نم  قرافملا و  إدبملا  نم  دجوی  نأ  بسانی  اهتاذ  بسحب  دتمم  ریغ  اهنوک  ههج  نم  یه  ذإ  یلویهلا  وه  و 

.هنع تادتمملا  رودصل  هطساو 
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هراشإ ثحب و 

یف هیلعفلا  ههج  نأ  تملع  امل  سکعلاب  رمألا  لب  کلذک  سیل  تاذلاب و  هیمرجلا  هروصلا  یلع  یلویهلا  مدقت  یلع  ینبم  اذـه  همالک 
یلع همدقتم  یش ء  لک  یف  هروصلا  نأ  لولعملا  هلعلا و  ثحابم  یف  هیهاملا و  ثحابم  یف  رم  دق  هوقلا و  ههج  یلع  هقباس  یـش ء  لک 

.موهفملا ثیح  نم  هیلع  امدقتم  نکی  مل  نإ  دوجولا و  بسحب  سنجلا  لصحت  یلع  مدقتم  لصفلا  هداملا و 

دصاقملا حرـش  یف  ینازاتفتلا  همالعلا  اهیلع  همئاق  يأ  اهب  هموقتم  یلویهلا  مسجلا و  یف  الـصأ  هیمرجلا  هروصلا  نوکب  حرـصی  نمم  و 
.یلویهلا وه  يذلا  هلحم  هب  موقتی  هتاذب و  موقی  رهوج  هروصلا  لاق و  ثیح 

مدع نأ  الإ  ملـسم  قرافملا  لقعلا  هیمـسجلا و  نیب  هبـسانملا - مدع  نم  هرکذ  ام  مزالتلا و  ثحبم  یف  ینعملا  اذـه  کل  فشکنیـس  و 
قرافملا نأل  هوجولا و  لک  نم  هوقلاب  يرخألا  هوجولا و  لک  نم  لعفلاب  امهدحأ  نوکل  دـکآ - دـشأ و  هنیب  یلویهلا و  نیب  هبـسانملا 
بجاولل الوعجم  ادوجو  راونألا و  رون  یلإ  ارقتفم  ارون  ناـک  نإ  اندـنع و  فرـصلا  دوجولا  فارـشألا و  ناـسل  یلع  ضحملا  رونلا  وه 

تاـقرافملا و نیب  یتـلا  هفلاـخملا  هذـه  دوجوم  دوجوم و  نیب  نوـکی  نأ  نکمی  ـالف  هملظلا - ناـکمإلا و  ضحم  یلوـیهلا  تاذـلاب و 
.بیرقلا سنجلا  یف  قافتالا  امهیف  طرتشی  نیداضتملا  نإ  یتح  تالویهلا -

ههج اهیف  تفعاـضت  ناـکمإلا و  ههج  اـهیف  تبلغ  یتلا  هطـسوتملا  تادوجولا  یه  رودـصلا  یف  قراـفملا  نیب  اـهنیب و  هبـسانملا  ههجف 
- هلـصتم هیوه  یلإ  یهتنا  یتح  دوجولا  صقنل  بابـسألا  للعلا و  یلإ  هجاحلا  رثکتل  هبجوملا  لوزنلا  بتارم  بسحب  جیردتلاب  هجاحلا 

هرثکلا هوق  تاذ  اهتدحو  نوکی  ثیحب  نوکی  هیعمجلا و  روضحلا و  اهنأش  سیل  یتلا  دودحلا  عاضوألا و  هفلاختم  هیـضرف  ءازجأ  تاذ 
هدحولا و یلع  اهمیقی  لاوزلا و  نع  اهظفحی  يرخأ  هروص  ببسب  الإ  لاوزلا  باجیتسا  نیرق  اهؤاقب  لاصفنالا و  دادعتسا  اذ  اهلاصتا  و 

اصخش لاصتالا 
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لعفلاب لاصتا  هدـحو و ال  اهل و ال  دوجو  یتلا ال  یلویهلا  تدـجو  اهطـسوتب  مث  رـصانعلا  یف  امک  اعون  وأ  كالفألا  یف  اـمک  تناـک 
دوجولا و دادعتـسا  ضحم  رم  امک  اهتقیقح  لب  لاـصفنالا  مدـعلا و  هرثکلا و  یلإ  لاـقتنالا  لاوزلا و  ضرعم  یف  نوکی  نأ  نع  الـضف 

.لاصفنالا لاصتالا و  ناکمإ  هرثکلا و  هدحولا و  هوق  هریغل و  مدعلا 

هقیقحک اهتقیقح  نـأل  هیلعفلا  دوجولا و  یف  رهوجت  هل  رمأـب  هیقیلعت  هیهاـم  اـهتاذ  هوقلا و  ناـکمإلا و  ههج  نیع  یه  یلویهلا  نأ  رهظف 
سفن اهتیهام  تناک  نإ  اهنم و  هیرهوجلا  بستکیف  اهیلع  لمحی  هینامسجلا و  رهاوجلاب  دحتی  هیسنج  هدحو  اهل  نأ  الإ  هعبات  ضارعألا 

رهوجلا قادصم  یف  یضتقی  تملع ال  امک  اذه  نأ  الإ  رهوجلا  ینعم 

هیقرشملا ثحابملا  بحاص  اهدافأ  يرخأ  هجح  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

.مهیأر یلع  داسفلا  نوکلا و  اهلوبق  مدعل  نیعم  رادقم  نیعم و  لکش  اهمزلی  کلفلا  هیمسج  نأ  یه 

رمأل وأ  فلخ  اذـه  اذـکه  سیل  هیمـسجلا و  یف  اهکارتشال  اذـک  مسج  لک  نوکیف  هکرتشملا  هیمرجلا  سفنلا  اـمإ  موزللا  اذـه  لوقنف 
اببـس نکی  مل  اهل  امزال  نکی  مل  نإف  اهیف  الاح  رمألا  کلذ  ناک  نإف  اهنع  نیاـبم  وأ  اـهل  لـحم  وأ  هیمرج  یف  لاـح  اـمإ  نذإ  وهف  رخآ 
مزلی ام  یلإ  یهتنی  وأ  لاحم  وه  لسلـستی و  نأ  امإف  هموزل  هیفیک  یف  میـسقتلا  داع  امزال  ناک  نإ  نینیعملا و  رادـقملا  لکـشلا و  موزلل 

هیمسجلا و یف  لاح  یش ء ال  ببسب  هموزل  نوکی  نأ  امإ  اذک و  مسج  لک  نوکی  نأ  بجی  هنأ  نم  روکذملا  روذحملا  دوعیف  هیمرجلا 
لوألا ینامسج و  مسجب و ال  سیل  اقرافم  ارمأ  وأ  هیف  هدوجوم  هوق  وأ  رخآ  امـسج  یـشلا ء  کلذ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  اهل  لحم  ال 

هموزلملا یه  یتلا  هیمـسجلا  تناکل  کلذـک و  مسج  لک  نوکی  نأ  بجو  هتیمـسجل  موزللا  کلذ  یـضتقا  اذإ  رمألا  کلذ  نأل  لطاب 
هوقل لب  هیمسجلا  درجمل  نکی  مل  نإ  کلذ و  انلطبأ  دق  يرخأ و  هیمسج  نم  ءاضتقالا  کلذب  یلوأ  هیکلفلا  کلتل 
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.یناثلا مسقلا  وه  اذهف  هیمسجلا  یلع  هدئاز 

تقراف اذإف  اهلحم  مزاول  نم  نکی  مل  نإ  و  موزللا - کلذـل  یـضتقملا  یف  لاؤسلا  داع  اهلحم  مزاول  نم  تناک  نإ  هوقلا  کـلت  لوقنف 
تناک اهلحم  اهتقرافم  دنع  مدعت  مل  نإ  لاحم و  کلذ  اهیضتقی و  ام  لاوزل  همزالملا - تمدع  تمدع  نإف  وأ ال  مدعنت  نأ  امإف  اهلحم 

.بوجولاب اصاصتخا  لحم  نود  لحمب  صاصتخا  اهل  نکی  مل  کلذک  ناک  ام  لکف  لحملا  نع  اهدوجو  یف  هینغ 

ماسجألا ضعب  صاصتخا  یف  دـب  الف  ادـحاو  اریثأت  تالثامتملا  عیمج  یف  اهریثأت  نوکیف  اهدوجو  یف  لـحملا  نع  هینغ  هوق  نذإ  یهف 
.انئابم رمألا  کلذ  ناک  نإ  صصخملا و  کلذ  قوحل  هیفیک  یف  مالکلا  دوعی  صصخم و  نم  ضعب  نود  اهریثأت  نع  هیکلفلا  لوبقل 

کلذ یف  قوقشلا  دوعی  صوصخم و  طبارب  الإ  هیکلفلا  اهضعب  یف  یضتقی  الف  هدحاو  لاثمألا  عیمج  یلإ  نیابملا  هبسن  نأ  تملع  دقف 
اهمزلی ام  هیکلفلا و  تلح  هیمـسجلا و  هیف  تلح  یـش ء  ببـسب  هیکلفلا  موزل  نأ  هروکذـملا  تالامتحالا  نم  یقبف  رم  ام  لثمب  طـبارلا 

.هیف

وه کلذ  لحم و  کلفلا  هیمـسجل  اذإف  هبجاو - اهتنراقم  تراـص  هنأ  مرج  ـالف  اـعم  نیتروصلا  یـضتقی  هتاذـل  یـشلا ء  کـلذ  نإ  مث 
هیمسج نأ  تبث  اذإ  هروکذملا و  تالاحملا  تاداعإلا  تایلویهلا و  رئاسل  هفلاخم  یلویهلا  کلت  نوکی  نأ  بجی  یلویهلاب و  یمـسملا 

.اهرکذ یتلا  هجحلا  مامت  اذهف  یلویهلا  یلإ  رصانعلا  هیمسج  جایتحا  بجو  هیف  لحی  لحم  یلإ  هجاتحم  کلفلا 

هکش لصاح  ناک  کشلا و  یل  ضرع  دق  هنکل  لاق و  اهتامدقم - نم  یـش ء  یف  اوحدق  امف  ءایکذألا  نم  ریثک  یلع  اهتدروأ  دق  لاق و 
دنع مزلی  ـالئل  هریغ  هیمـسجل  اـفلاخم  ماـسجألا  ضعب  هیمـسج  نوکی  نأ  زاوجب  ادنتـسم  ماـسجألا  عیمج  یف  هیمـسجلا - كارتشا  عنم 

هیجوت یف  مالکلا  لوط  اهمزاول و  هیکلفلا و  یف  ماسجألا  عیمج  كارتشا  هیمـسج  یلإ  کلفلا  یف  نینیعملا  رادقملا  لکـشلا و  دانتـسا 
اهرکذ یف  هدئاف  امب ال  عنملا  کلذ 
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.هیجراخ قحاولب  اهزایتما  هیعون  هقیقح  داعبألا  ضرف  ححصم  يأ  هیمسجلا  نوک  نایب  یجیس ء  و 

ثحب و اهیلع  دری  هیوق ال  هنم  هجحلا  هذه  نأ  دـقتعا  فیک  ثوحبلا  یف  هتراهم  مولعلا و  عبتت  یف  هضوخ  هدـش  عم  هنأ  هنم  بجعلا  مث 
یف کش  هعم  قبی  مل  ام  مالکلا  نم  یجیـس ء  فعـضلا و  نهولا و  هیاغ  یف  هرکذ  ام  نأ  یلع  کشلا  نم  هرکذ  ام  يوس  حدـق  اهیف  ال 

.ماسجألا عیمج  یف  كرتشم  هیمسجلا  نأ 

تابثإ كالفألا و  یف  یلویهلا  تابثإ  ماـسجألا و  یف  هیعونلا  روصلا  تاـبثإک  بلاـطملا  نم  ریثک  هیلع  ینبی  ققحم  لـصأ  وه  فیک و 
ملعلا یف  هثحابلا  لـئاسملا  نم  اـهریغ  تاـیفیکلا و  يوقلا و  سوفنلا و  ثحاـبم  هل و  یعیبطلا  زیحلا  مسج و  لـک  یف  یعیبطلا  لکـشلا 
موزل نایب  یف  هنیعب  لاؤسلا  کلذ  لثم  هجوتب  ضقنلا  لوألا  ثاحبأف - اهیلع  دری  هروکذملا و  هجحلا  هب  حدـقنی  يذـلا  امأ  و  یعیبطلا -

یلوـیهلا یلإ  کـلذ  دانتـسا  نکمی  ـال  رخآ و  ضعبل  هعیرـسلا  هکرحلا  هقطنملا و  موزل  کـلفلا و  عـضاوم  ضعبل  نوکـسلا  هیبـطقلا و 
رومألا یلإ  رخآ  عضومل  هرئادـلا  کلفلا و  نم  عضومل  هیبطقلا  موزل  دنتـسا  نإف  فالتخالا  بجوت  الف  کلف  لک  یف  هدـحاو  اـهنوکل 
لـصأ موزل  دنـسیف  حـجرم - ریغ  نم  هیلإ  مهـضعب  اهنوبـسنی  یتلا  هدارإلا  وأ  لضفألا  ماـظنلاب  یلاـعت  هملع  یه  یتلا  هیاـنعلا  هیهلـإلا و 

.اهیلإ اهمزلی  ام  هیکلفلا و 

.توافت ریغ  نم  کلذ  نع  هب  عقیلف  اذه  نع  باوجلا  هب  عقو  ام  لک  هلمجلاب  و 

وه ناکمإلا و  هحـصلا و  لوبقلا  ینعم  لباق و  رهوج  اهنأل  یلویهلا  یلإ  دنـسی  نأ  نکمی  رادقملا ال  لکـشلا و  موزل  باجیإ  نأ  یناثلا 
روصلا و لوبق  اهنأش  یتلا  یلویهلا  اهلبقی  یتح  رخآ  ضتقم  اـهمزاول  هیکلفلل و  نوکی  نأ  نم  دـب  ـال  لـب  ءاـضتقالا  باـجیإلا و  یفاـنی 

.ءایشألا نم  یش ء  باجیإ  تائیهلا ال 

هذـه نأ  ینظ  لاکـشإلا و  لصأ  لاز  عفترا و  لاحلا و  هیلج  فشکنی  یتح  اهلح  بجی  ههبـش  هقیقحلا  یف  وه  هرکذ  يذـلا  نأ  ثلاثلا 
مامإلا ناک  دق  یتلا  یه  ههبشلا 
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.هدم کلذ  یلع  یکب  دق  ناک  هطلغم و  اهنأ  هدملا  کلت  دعب  هل  رهظ  مث  ناهرب  اهنأ  اهیف  هنس  نیثالث  ذنم  ادقتعم 

وه ببسلا  کلذ  نأ  کلفلل  نینیعملا  لکشلا  رادقملا و  موزلل  یضتقملا  ببـسلا  یف  اهرکذ  یتلا  قوقـشلا  نم  راتخن  انأ  لحلا  هجو  و 
.هیمسجلا یف  ماسجألا  لثامت  عم  اهریغ  نود  کلفلا  هیمسجل  هموزل  هلع  یف  لاؤسلا  دیعأ  نإف  اهل  مزال  کلفلا  هیمسج  یف  لاح  رمأ 

وه لحملا  تاذـل  هموزل  أشنمف  تاذـلاب  هلحم  دوجو  یلع  مدـقتم  هدوجو  یف  وهف  هیعونلا  هروصلاک  لحملل  اموقم  ناک  اذإ  لاحلا  انلق 
نإ ثیح  یلویهلا  هیمـسجلا و  نیب  همزالملا  یف  امک  هل  مزال  لحملا  همزالملا و  یف  أشنملا  لصألا و  وه  هقیقحلابف  لاـحلا  تاذ  سفن 

عیمج یف  نایراج  باوجلا  لاکـشإلا و  لصأ  لب  اهیلع  هعرفتم  اهل  همزال  یلویهلا  همزـالملل و  أـشنم  هیرهوجلا و  یف  لـصأ  هیمـسجلا 
.عاونألا یف  نوکی  یتلا  سانجألا  صصحل  همزاللا  لوصفلا  اذک  اهلاحم و  هیعونلا و  روصلا 

لجأل ناک  نإ  هنأ  ناسنإلل  قطنلا  موزل  ببـس  نع  لئـس  اذإف  رخآلا  نع  امهدـحأ  كاکفنا  مدـعل  ناـسنإلا  هیناویحل  مزـال  قطنلا  ـالثم 
مالکلاف هصوصخم  هیناویح  یف  لاح  رمأ  لجأل  ناک  نإ  هیناویحلا و  یف  كارتشالل  اقطان  اهلک  تاناویحلا  نوکی  نأ  مزل  اـناویح  هنوک 

هلاوزب لوزیف  هنع  لاوزلا  نکمم  الاح  ناک  نإـف  ناـسنإلا  هیناویح  یه  هصوصخم  هیناویح  یف  ـالاح  نکی  مل  نإ  دـئاع و  هصـصخت  یف 
.روکذملا روذحملا  دوعیف  هیناویحلا  یلإ  یهتنی  وأ  لسلستی  هموزل و  ببس  یف  ادئاع  مالکلا  ناک  اهل  امزال  ارمأ  ناک  نإ  هیقطانلا و 

عیمج یلإ  هبـسنلا  يواستم  نیاـبملا  اـنیابم و  ارمأ  ناـک  نإ  عیمجلا و  یف  اـکرتشم  هاـضتقم  ناـک  هکرتشملا  هیهاـملل  مزـاللا  رمـألا  مث 
یف مالکلا  دری  هیناویحلا - لحم  وه  رمأل  ناک  نإ  حجرم و  ریغ  نم  حـیجرتلا  مزلیف  لوصف  نع  رظنلا  عطق  عم  اهلثامتل  عاونألا  صـصح 

نأل یلویهلا  وه  صصخملا  نأب  لوقلا  انهاه  نکمی  هب و ال  لحملا  صصخت 
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.ضعب یلإ  اهضعب  بالقنا  لیلدب  هدحاو  اهلک  تایرصنعلا  یف  یلویهلا 

مزاللا هتاذ و  مزاول  نم  هنأل  لصفلاب  للعم  لصفلل  سنجلا  موزلف  سنجلا  هصح  یلع  دوجولا  یف  مدقم  لصفلا  نأ  هیف  قحلا  باوجلاف 
.موزلملا تاذ  يوس  اهل  موزللا  ببس  یلإ  جاتحی  هیهاملل ال  موزللا  نیبلا 

کلذ سفن  نع  جراخ  صـصخم  یلإ  هموزل  رقتفال  اعون  هلـصحت  یف  لـحملا  هیلإ  رقتفی  ـال  لـحملل و  اـموقم  لاـحلا  نکی  مل  ول  معن 
- دحاولا مزاللا  دانتـسا  زاوجل  روذـحم  ریغ  نم  لحملا  تاذ  یلإ  موزللا  ههج  دنتـسی  كانهف  جـلثلل - ضایبلا  رانلل و  هرارحلاک  لاحلا 

قوقـشلا نم  هراتخا  ام  نإف  ماقملا  قیـضل  رخآ  عضوم  یلإ  هانکرت  مالک  عضوملا  اذـه  قیقحت  یف  یقب  دـق  هفلاـختم و  تاـموزلم  یلإ 
تاصـصخملا یف  حصی  مل  نإ  لحملا و  یلإ  هصوصخملا  همزاولب  کلفلا  هیمـسج  صیـصختل  ءاضتقالا  ههج  دانـسإ  وه  هروکذـملا و 

هیصخشلا اهمزاولب  صاخـشألا  صیـصخت  یف  لاکـشإلا  يرج  اذإ  هنکل  انیب  امک  هتباثلا  عاونألل  لوصفلا  يدابم  تایعادبإلاک و  هیلکلا 
نیعملا صخشلا  نیعتل  لباقلا  لحملا  وه  قوقـشلا  نم  راتخملا  ناک  اهنع  نیابم  وأ  اهل  لحم  وأ  اهیف  لاح  وه  رمأل  وأ  هیهاملل  له  هنأب 

نإ لاحلا و  کلذ  نع  ینغتـسملا  لحملا  یلإ  هجاحلا  نع  هتدحو  صخـشلا و  دوجو  صخـشلا و  ءانغتـسا  مدـعل  هیـصخشلا  همزاول  و 
.هیروصلا هیرهوجلا  هیهاملا  صاخشأ  نم  لاحلا  ناک 

ثیح نم  همدـقت  نکمی  الف  هتیوه  بسحب  اهنم  نیعملا  صخـشلا  هیف ال  هلاحلا  هروصلا  هقیقح  يداـملا  لـحملل  موقملا  نـأل  کـلذ  و 
.هیلع قباس  صخشتلل  هلع  لحملاف  لحملا  یلع  هیصخشلا 

یجیـس ء امک  میدـقلاب  ثداحلا  طبر  هلأسم  یلإ  مالکلا  رجنی  لاحملا  رئاسل  هلثامت  عم  صیـصختلاب  هصـصخت  یلإ  مالکلا  لقن  اذإ  و 
میلعلا هللا  ءاش  نإ  اهحیضوت  اهفشک و 
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- میمتت

لب مل  بلطم  یف  امهنم  یـش ء  اـعقی و ال  ملف  هتاـموقم - مسجلا و  تاـیتاذ  نم  اـتناک  اذإ  هروصلا  یلویهلا و  نأ  لاـبلاب  جـلتخی  اـمم  و 
ءازجأ ملعی  نأ  بجیف  طسو  یلإ  جاتحی  یتاذلا ال  فیک و  ناهربلاب  امهنم  یـش ء  بستکی  الف  وه  امب  لاؤسلا  نع  باوجلا  یف  ناعقی 
نیعتلا ماهبإلا و  هظحالم  دـنع  لقعلا - یف  نیلـصحتملا  لصفلا  سنجلاک و  احالطـصا  هیلقعلا  ءازجألا  یه  هیهاـملا و  بسحب  یـشلا ء 

امنإ هل  تابثإلا  بسحب  یشل ء و ال  توبثلا  بسحب  الـصأ ال  ملب  بلطی  ام ال  هروصلا و  هداملا و  ینعأ  هیدوجولا  ءازجألا  ریغ  هیهاملل 
.یه یه  ثیح  نم  هیهاملا  بسحب  تاموقملا  یه 

هیهاملا یلإ  هبـسنلاب  اـهنأ  ناـهربلاب  بلطی  اـمم  یهف  دوجولا  نم  صاـخ  وحن  بسحب  یـشلا ء  ءازجأ  یه  هیدوجولا و  ءازجـألا  اـمأ  و 
تاموقم نأ  امک  ملب  بلطی  دوجولا  تاـموقم  تاـموقملاک و  هیهاـملا  دوجو  یلإ  هبـسنلاب  اـهدوجو  ناـک  نإ  ضراوعلاـک و  هقلطملا 

.امب بلطی  هیهاملا 

نم مسجلا  بکرت  نذإف  اقباس  هیلإ  انحول  امک  هیهاملل  هیهاـملا  موهفم  هلزنمک  لولعملا  دوجول  هلعلا  دوجو  هلزنم  نأ  ملع  اـنهاه  نم  و 
هیدوجولا و هؤازجأ  هجحلاب  بلطیف  هلومحملا  اهتایرهوجب  الوأ  فرعتی  لب  ناهربلا  نع  ءانغتـسالا  بجوتـسی  سیل  هروصلا  یلویهلا و 

يأ هتروص  یلع  لدـت  داعبألا  یلوألا و  هتدام  یلع  لدـت  مسجلا  دـح  یف  ذوخأـملا  لوبقلاـف  هیناـثلا  یلع  هوقلاـب  یلوـألا  تلمتـشا  نإ 
تاذلاب دتمملا  رهوجلا 
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لوصف هیف  هیتاذلا و  هقالعلاب  هروصلا  یلویهلا و  بحاصت  یف  ثلاثلا  نفلا 

یلویهلا نع  کفنت  یه ال  ثیح  نم  هیمسجلا  نأ  یف  ( 1  ) لصف

لعفلا هوقلا و  قیرط  نم  یلویهلا  دوجو  ناهرب  نم  دیفتسا  دق 

ددـجت و لاعفأ و  عاضوأ و  یف  روصق  وأ  لامکلا  هوق  بوش  هیف  ـالإ و  مسج  نم  اـم  ذإ  یلویهلا  نع  لاـح  ماـسجألا  نم  یـش ء  ـال  نأ 
ههج نم  لـعفلاب  ناـک  نإ  کـلفلا و  نإـف  یلاـعفنا  وأ  یلعف  ینعم  لهـسأ  ضرغ و  رـسیأ  یف  ناـک  نإ  لاـح و  یلإ  لاـح  نـم  لاـقتنا 

مدـعل ریغلا  یلإ  سایقلاب  هعاضوأ  ههج  نم  هوقلا  هیف  نأ  الإ  هراـقلا  هتاـئیه  عیمج  هسفن و  یف  هعـضو  هنیأ و  هفیک و  همک و  هتیرهوج و 
امزال نوکی  هلاحم  ناکمإلا و ال  لوبقلا و  ضحم  وه  یـش ء  یلإ  عجری  هوقلا  ههج  نأ  تملع  دـق  عاضوألا و  رئاس  نیب  عمجلا  ناکمإ 

اـیلقع و اـقرافم  نوکی  نأ  نکمی  ـال  هوقلا  وذ  هوقلا و  يذ  نع  کـفنت  ـال  هوقلا  رهوجتلا و  یف  هلالقتـسا  مدـع  نم  رم  اـمک  هیمـسجلل 
.مسج وه  امب  مسجلا  وه  تاذلاب  الوأ و  هوقلا  یلع  لمتشملاف  هیمسجلا  نع  کفنت  سفن ال  یه  امب  سفنلا 

.هیف للخ  تباث ال  رمأ  کلذ  نأ  یلع  ماسجألا  عیمج  یف  هلثامتم  هیعون  هعیبط  هیمسجلا  نوک  یلإ  جاتحی  نیتم ال  ناهرب  اذه  و 

- رخآ قیرط 

نأ یف  يرخأ  هیمسج  تفلاخ  اذإ  هیمسج  نأ  اهنایب  هدحاو - هقیقح  هیمـسجلا  نأ  یلع  هانبم  ءافـشلا  تایهلإ  یف  سیئرلا  خیـشلا  هرکذ 
ناک امنإ  عئابطلا  وأ  ضارعألا  قوحل  يرخأ و  هعیبط  اهل  يرخألا  هیکلف و  هعیبط  اهل  امهادـحإ  نأ  وأ  هدراب  يرخألا  هراح و  امهادـحإ 

دعب
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الثم ال ثیح  رادقملا  فالخب  اذـه  یناعملا و  هذـه  نم  یـش ء  مامـضنا  یلإ  هیمـسجلا  یف  اهل  هجاح  ریغ  نم  اهتیعون  اهتاذ و  لصحت 
یف وأ  احطـس  نوکی  یتح  نیتهج  یف  وأ  أطخ  نوکی  یتح  ههج  یف  همـسقنم  هراقلا  هیلاصتالا  هتیمک  نأ  نیعت  دعب  الإ  هیهام  هل  لمکی 

.ایمیلعت امسج  نوکی  یتح  تاهج  ثالث 

نارتقا سیلف  مسج  وه  امب  مسجلا  امأ  امـسج و  وأ  احطـس  وأ  أطخ  نوکی  نأب  الإ  ماوق  هل و ال  دوجو  قلطم ال  رادقم  وه  امب  رادـقملاف 
نأ اهل  یتلا  بابـسألاب  تدـجو  اهنأ  هروصتم  هیمـسجلا  لب  رادـقملاب  حطـسلا  لصف  وأ  طـخلا  لـصف  نارتقاـک  هیلإ  هروص  ینعم و  يأ 

هیتابنلا و هیدامجلاک و  هیوناثلا  اهتالامک  یف  يرخأ  تالامکتـسا  بسحب  الإ  هدایز  ـالب  طـقف  هیمـسج  یه  بابـسألا و  کـلتب  دـجوی 
اعون مسجلا  کلذ  نوک  یف  يرخأ  هروص  یلإ  هجاح  ریغ  نم  هل  مامت  یهف  مسجلل  تلـصح  اذإ  هیدامجلا  هعیبطلا  نأ  اـمکف  هیناویحلا 

روصلا قوحل  نأ  ملع  دـقف  هیدادـتمالا - هروصلا  کلذـکف  الوأ  ناک  امم  لمکأ  راص  يرخأ  هروص  هل  تلـصح  ول  نکل  اـصوصخم -
لصحتلا و مامت  سیل  سنج  وه  امب  سنجلا  فیک و  هیـسنج  همهبم  هیهاـم  هیمـسجلا  درجم  نأ  ههج  نم  سیل  اـهب  ماـسجألل  هلمکملا 

نکی مل  هادع  ام  اهنع  افوذحم  لقعلا  یف  ذـخأ  لوصفلا و  نع  درج  اذإ  هنإف  قلطملا  رادـقملاک  نیعلا  یف  نهذـلا و ال  یف  لوصحلا ال 
ریغ هصقان  هیهام  ناک  قوحللا  فذحلا و  نع  اقلطم  ذخأ  اذإ  هضحم و  هیلقع  هدام  رابتعالا  اذهب  نوکی  الصأ و  جراخلا  یف  دوجو  اهل 

هروصلا و کلت  لقعلا  اهنع  فذـح  اذإ  اـهنأ  اندـجو  تاـئیهلا  روصلا و  هفلتخملا  ماـسجألا  نـأل  کلذـک  تسیل  هیمـسجلا  هلـصحم و 
یف هدوجوم  اهتفارـصب  نوکی  نأ  اـهل  لـقعلا  زوج  داـعبألا و  لوبقب  هفوصوم  هیرهوـج  هماـت  هیهاـم  اـهیف  تلقع  دـق  تناـک  ضارعـألا 

.جراخلا

هفلتخم قئاقح  اـمإ  هتواـفتملا  تاـئیهلا  هفلتخملا و  روصلا  نع  دـیرجتلا  دـعب  تناـکل  کلذـک  نکی  مل  ول  ذإ  هیعون  هیهاـم  اـهنأ  ملعف 
هامـسملا هدـحاولا  هقیقحلا  ریغ  هدـحاو  هقیقح  وأ  تاـئیهلا  روصلا و  کـلت  ریغ  هیتاذ  لوـصفب  هتواـفتم  وأ  هطیـسبلا  اهتاوذـب  هفلاـختم 

لقعلا دنع  دساف  لکلا  اهل و  لصفلا  هلزنمب  نوکی  يرخأ  هعیبط  عم  یه  وأ  داعبألل  لباقلا  رهوجلاب 
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.داعبألا ضرفل  ححصملا  رهوجلا  يأ  هیمسجلا  یه  هیعون  هدحاو  هعیبط  یف  هکرتشم  عیمجلا  نوک  یقبف  حیحصلا 

ناقیرط هل  یلویهلا و  یلإ  اهتیمـسج  ثیح  نم  ماسجألا  راقتفا  تابثإ  اـهنم  دـصاقملا  نم  ریثک  اـهیلع  ینتبیف  يوعدـلا  هذـه  تبث  اذإـف 
نم جراخ  ببـسب  لصولا  لصفلا و  لوبق  نع  هعنتمملا  ماـسجألا  یف  یلویهلا  دوجو  میمعتل  تاراـشإلا - یف  سیئرلا  خیـشلا  اـمهرکذ 

ماسجألا یف  اهتابثإ  دـعب  هبلـصلا  راغـصلا  ماسجألا  یف  امک  الئاز  وأ  كالفألا  یف  امک  اهل  امزال  ناک  ءاوس  هل  نراـقم  دادـتمالا  هعیبط 
.اهیلع لصفلا  لصولا و  دراوتل  هلباقلا 

نأل لحملا  یف  اهلولح  لاحتساف  هینغ  تناک  نإف  نکت  مل  وأ  یلویهلا  نع  هینغ  اهتاذب  نوکت  نأ  امإ  هیدادتمالا  هعیبطلا  نألف  لوألا  امأ 
لاحتـساف لازی  لوزی و ال  تاذلاب ال  ام  نأل  ریغلاب  ول  هلاوز و  لاحتـسا  ایتاذ  ناک  اذإ  هنع  ینغلا  و  هیلإ - راقتفالا  نیع  لحم  یف  لولحلا 

اهتاذـل هینغ  نکت  مل  نإ  هیمـسجلا و  ثیح  نم  مسجلل  ایتاذ  ءاـنغلا  نوک  یفاـنی  وه  ماـسجألا و  ضعب  یف  تباـث  لولحلا  نکل  اـهلولح 
اهریغ یف  وأ  یجراخلا  لاصفنالل  هلباقلا  ماسجألا  یف  تناک  ءاوس  تققحت  امنیأ  لحملا  یف  اهلولح  مزلیف  اهتاذل  هرقتفم  نوکتف 

- هحازإ مهو و 

نوک دحاو و  لحم  یف  تالثامتملا  عامتجا  مزلیل  دحاولا - لحملا  یف  هنایرجب  لیلدلا  اذـه  یلع  ضقنلا  دورو  سانلا  ضعب  مهوت  دـق 
روصلا و عیمج  نم  اـبکرم  مسج  لـک  نوک  روصلا و  عیمجل  ـالحم  هدـحاو  یلویه  نوک  و  لاـحملا - عیمج  یف  هلاـح  هدـحاو  هروـص 

.خسفنم وه  تالاحملا و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  تایلویهلا 

هعیبطلا یه  هیلإ  رقتفملا  لب  صوصخملا  لحملا  قلطملا ال  لحملا  یلإ  الإ  اهتاذل  رقتفی  هقلطملا ال  هعیبطلا  نأ  دیدرتلا  دـنع  راتخن  انأل 
- اهنع هجراخ  بابسأل  لب  اهتاذل  اهل ال  هضراع  هیصوصخ  لجأل  نیعملا  لحملا  یلإ  اهل  صاخلا  راقتفالا  ضورع  زوجیف  هصوصخملا 

نم درف  صوصخل  ضراعلا  راقتفالا  یفانی  صوصخملا ال  لحملا  نع  یتاذلا  ءانغتسالا  و 
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ایواست الإ  درف  لـک  یف  یـضتقی  ـال  نیتمئاـقل - اـیاوزلا  يواـست  تضتقا  اذإ  ثلثملا  هیهاـم  نإـف  تاـیهاملا  مزاول  لـثم  اذـه  دارفـألا و 
.اهتاذل اهاضتقم  يواستلا  تایصوصخ  نم  یش ء  سیل  هتاذ و  یضتقم  قلطملا  يواستلاف  هریغ  نود  درفلا  اذهب  اصوصخم 

نیتمئاقل و يواستلا  اذـه  ثلثم  لک  یف  دـجوی  ناکف  تاذـلاب  هعیبطلل  امزال  ناـک  نإ  صوصخملا  يواـستلا  اذـه  نأ  ذـئنیح  دری  ـالف 
.نیعملا همزال  ثلثم و  لک  یف  يرجی  مالکلا  نأل  نیمئاقلل  يواستلا  دارفأ  عیمج  ثلثملا  اذه  یف  دجوی 

قلطملل و قلطملاف  صاخلا  يواستلا  یـضتقت  هصاـخلا  هعیبطلا  يواـستلا و  قلطم  ـالإ  یـضتقت  ـال  اـقلطم  ثلثملا  هعیبط  نأ  هیف  لـحلاف 
راقتفالا هقلطملا و  هیمسجلل  مزال  قلطملا  لحملا  یلإ  راقتفالا  نإف  هیمـسجلل  لحملا  یلإ  راقتفالا  ینعم  سایق  کلذکف  دیقملل  دیقملا 

هجولا یلع  اهمزاولف  مهدـنع  ررقت  امک  هعیبطلا  ضراوع  نم  دارفـألا  سفن  نأ  اـمک  هنیعملا و  هیمـسجلا  همزلتـسی  نیعملا  لـحملا  یلإ 
.یلوألا

هیـصوصخ لجأل  راقتفالا  ضرعی ]  ] لصحی مث  اهتاذل  دحاولا  لحملا  یلإ  هعیبطلا  راقتفا  نوکی  نأ ال  زاج  امک  لوقی  نأ  دـحأل  سیلف 
.اقلطم لحملا  یلإ  سایقلاب  کلذ  لثم  زجیلف  ببس  و 

داوملا نع  ماوقلا  هینغتـسم  اهتاذ  یف  تناک  لحملا  یلإ  هرقتفم  نکت  مل  نإف  تایـصوصخلا  نع  هیمـسجلا  هعیبطلا  اندرج  اذإ  لوقن  انأل 
ال هدحاو - هیهامل  یتاذـلا  دوجولا  وحن  یتاذـلا و  هدوجو  وحن  کلذ  ناک  هریغب  قلعت  الب  ماوقلا  لصحتم  هتاذ  بسحب  ناک  ام  اهلک و 

هجراخلا بابـسألا  فالتخا  بسحب  افلتخم - یه  یه  ثیح  نم  اهب  صتخملا  هیهاملا  دوجو  وحن  نوکی  نأ  زوجی  الف  اـتوافتم  نوکی 
.اهتاموقم نع  اهنع و 

ءاقبلا لصأ  ببسب  ناسنإلل ال  ضرعی  امنإ  لکألا  یلإ  راقتفالا  الثم  تافاضإلا  بسنلا و  هیضرعلا و  تادوجولا  یف  زوجی  امنإ  اذه  معن 
ضورع یفانی  تاذـلاب ال  يذـلا  سابللا  نع  ءانغتـسالا  اذـک  اـهلاوزب و  لوزی  دـق  داوملل و  هللحملا  هرارحلا  ببـسب  لـب  هیناـسنإلا  یلع 

.هب صتخملا  ناسنإلا  دوجو  وحن  سیل  اسبال  الکآ و  هنوک  نأل  طرفم  درب  ببسب  هیلإ  راقتفالا 

نییتاذلا ینغلا  راقتفالا و  نیب  هطساولا  ناکمإ  سانلا  ضعبل  مهوی  يذلا  وه  اذه  و 
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نأ نم  رم  اـمل  عـنتمم  وـهف  رخآ  رمأ   (1) ببـسب نکی  مل  نأ  دـعب  لـحملا  یلإ  راـقتفالا  ضورع  اـمأ  هلعل و  راـقتفالا  ضورع  زاوج  وأ 
لحملا نع  تکفنا  ول  هروصلا  نأل  کلذل و  هیلإ  هراقتفا  دعب  هنع  ءانغتسالا  ضورع  اذک  لاحلا و  هیهام  دوجو  وحن  نع  هرابع  لولحلا 

اناک ول  ذإ  نینیعملا  لکـشلا  رادـقملا و  یـضتقی  جراخ  لعاف  نع  ترثأت  تلعفناف و  صاخ  لکـشب  تلکـشتف  نیعم  رادـقمب  تردـقت 
.رثأتم لباق  نم  هیف  دب  الف  رثؤم  لعاف  ببسب  ثدحی  ام  لک  اهئاقب و  عم  اریغتی  مل  هیمسجلا  هیهامل  نیمزال 

اذـه لـحملا  نع  هکفنم  تضرف  دـق  اـهل و  هنراـقم  نوکی  نأ  مزلیف  یلوـألا  یلویهلا  نم  ححـصتی  لاـعفنالا  ههج  نأ  نم  تملع  دـق  و 
.فلخ

هیعونلا هیدادتمالا  هعیبطلا  ثیح  نم  تادادـتمالا  عیمج  یف  هیکاکفنالا  همـسقلا  ناکمإ  تابثإ  یلع  ینتبی  ام  وه  یناثلا و  قیرطلا  امأ  و 
.اهیف هشدخ  هجوب ال  هبهذم  لاطبإ  یلع  هروهشملا  هجحلا  انممتأ  دق  نحن  سیطارقمیذ و  بهذم  لاطبإ  یف  هنایب  رم  دق  يذلا  وه  و 

كاکفنالا زاوج  یمهولا و  ماسقنالا  هتاذـل  لبقی  اـمک  یکفلا  ماـسقنالا  هتاذـل  لـبقی  اـمم  مسج  وه  اـمب  مسج  لـک  نأ  كاـنه  رهظف 
امک یعیبط  ریغ  وأ  كالفألا  یف  امک  یعیبط  قئاع  کلذ  نع  قاـع  نإ  یلویهلا و  یلإ  راـقتفالا  یف  یفتکی  هیدادـتمالا  هعیبطلا  بسحب 

.هیسیطارقمیذلا ماسجألا  یف 

همـسقلل مسجلا  لوبق  ناکمإف  ازئاج  ضرف  دق  الیحتـسم و  هیکفلا  همـسقلل  اهلوبق  ناکل  هداملل  انراقم  نکی  مل  اذإ  مسجلا  نأل  کلذ  و 
دوجو نع  فشاک  هروکذملا 

جاتحملا نإف  عانتما  ـالف  ضورعلا  یف  هطـساو  ناـک  اذإ  اـمأ  نکی و  مل  نأ  دـعب  راـقتفالا  توبث  یف  هطـساو  ببـسلا  ناـک  اذإ  اذـه  - 1
هیـصوصخ هطـساوب  نیعملا  لحملا  یلإ  هعیبطلا  راقتفا  یف  امک  تاذلاب  اینغ  هطـساولا  يذ  نوک  یفانی  اذـه ال  هطـساولا و  وه  تاذـلاب 

رمأ ببـسب  نکی  مل  نأ  دـعب  امهیلإ  هعیبطلا  راقتفا  ضورع  زاوج  یف  قلطملا  لحملا  نیعملا و  لحملا  نیب  قرف  هنأ ال  لصاحلا  درفلا و 
نوک تبث  ول  معن  توبثلا  یف  هطساو  ببسلا  ناک  اذإ  عانتمالا - یف  امهنیب  قرف  هنأ ال  امک  ضورعلا  یف  هطـساو  ببـسلا  ناک  اذإ  رخآ 

، مهفاف کـلذ  دارملا  لـعل  قرفلا و  رهظ  توبثلا  یف  هطـساو  ـالإ  نوکی  ـال  تایـصوصخلا - نع  هعیبطلا  دـیرجت  ریدـقت  یلع  هطـساولا 
هللا همحر  لیعامسإ 
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.هیف یلویهلا 

لب هعیبطلا  کلت  عون  صاخـشأ  نیب  لصف  و ال  لعفلاب - هینینثا  ناک ال  ایعیبط  امزال  ناک  اذإ  قئاعلا  اذه  لعل  هرـس و  سدق  خیـشلا  لاق 
لاصفنالا كاکفنالا و  نع  هعنمی  ام  همزل  ول  وه  وه  ثیح  نم  دتمملا  رهوجلا  نأ  همالک  یف  انل  حنس  ام  یلع  هدارم  هصخـش  یف  هعون 

امهنم دحاو  لک  ناکل  هاصخـش - ددـعت  ول  ذإ  هصخـش  یف  هعون  رـصحنی  لب  دوجولا  یف  هصاخـشأ  ددـعت  نکمی  الف  هعیبطلا  بسحب 
.فلخ اذه  عناملا  دوجو  عم  سیطارقمیذ - بهذم  در  یف  قباسلا  نایبلاب  كاکفنالل  الباق 

هدارفأ ضعبل  امزال  ناک  نإ  وه و  وه  ثیح  نم  ینامـسجلا - رهوجلل  اـمزال  سیل  همـسقلل  عناـملا  نأ  ضیقنلا  سکع  قیرطب  تبثی  مث 
دارفألا ضعبل  مزاللا  اقلطم و  مسجلا  هعیبطل  همزال  تسیل  اهنکل  کلفلل  همزال  تناک  نإ  همـسقلل و  هقئاعلا  هیکلفلا  هروصلاف  کلفلاک 
هیکلفلا ههج  نم  اهلبقی  مل  نإ  اهتاذـل و  همـسقلا  لبقت  کلفلا  هیمـسجف  هعیبطلا  یلإ  ارظن  هلاوز  زوجیف  هکرتشملا  هعیبطلل  ضراع  طقف 

.یلویهلا نع  قرافم  ریغ  هیکاکفنالا  همسقلل  لباقلا  اهنع و  همسقلل  قئاعلا  لاوز  زاوجل 

مارملا وه  ماسجألا و  یف  یلویهلا  یلإ  راقتفالا  مومع  کلذب  تبثف 

ثحب قیقحت و 

عون لک  نوکی  نأ  بجو  کلذ  یلعف  لصفلا  کفلا و  لوبق  نع  هعنام  یجیـس ء  امک  هیعونلا  اهروص  يأ  كالفألا  عئابط  تناـک  اـمل 
ام لصولا  نم  امهنیب  حصل  دـحاو  عون  نم  نابکوک  وأ  ناکلف  ققحت  ول  ذإ  مهبهذـم  وه  امک  دـحاو  صخـش  یف  اروصحم  کلفلا  نم 

نوکیف نیبکوکلا  وأ  نیکلفلا  نیب  كاکفنالا  نم  لصح  ام  نیموهوملا  نیءزجلا  نیب  امهنم و  دـحاول  نیموهوملا  نیءزجلا  نیب  لصح 
.امهل یتاذ  عناملا  نأ  عم  لصولا  لصفلا و  لوبق  هیعونلا  هعیبطلا  ههج  نم  امهتوق  یف 

هتعیبـط ثـیح  نـم  تاـیکلفلا  نـم  مرج  لـک  یف  اذـک  هـیکلفلا و  هعیبـطلا  ثـیح  نـم  كـالفألا  یف  هینینثـالا  عاـنتماب  اوـمکح  اذـل  و 
اهتیمسج ثیح  نم  اهیف  همسقلا  تزاج  نإ  هصوصخملا و 
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ناءزج جراخلا  یف  هل  دـجویف  جراخ  وأ  ریودـت  وأ  بکوک  هیف  کـلفلا  نم  عضومل  ضقنلا  مهیلع  دری  لوقنف  اذـکه  اذـه  ناـک  اذإـف 
نیممتملاک رهظأ  زکرملا  جراخلا  یفرط  یف  هیجراخلا  هینینثالا  جراخلا و  وأ  ریودتلا  وأ  بکاوکلا  یتبنجک  دحاو  کلف  نم  نالصفنم 

حـص ام  دـحاو  کلف  نم  نیتبنجلا  یلع  نیلـصفنملا  نیءزجلا  یلع  نکمی  هنأب  امهیف  زاج  هینینثالا  مدـعل  بجوملا  نایبلا  نأل  کـلذ  و 
هتعیبـط ثیح  نم  کـلفلا  یلع  ماـیتلالا  قرخلا و  مزلیف  نیلـصفنملا  یلع  نکمأ  اـم  نیلـصتملا  یلع  حـصی  نیلـصتملا و  نیءزجلا  یلع 

دادـتمالا نم  دـحاو  عون  یـصخش  یف  هلثمب  ضراعی  انهاه  هرطفلا  لصأب  اذـه  نع  اورذـتعا  نإف  مهدـنع  هیلع  ناعنتمم  امه  هصاخلا و 
.كانه

یشرع صلخم 

ام ءامکحلا و  یلع  اثحب  تاحراطملا  باتک  یف  قارشإلا - بحاص  ققدملا  فشاکملا  ققحملا و  خیـشلا  هدروأ  دق  مهیلع  ضقنلا  اذه 
اهتیمـسج یف  هیراـسلا  تافـصلا  نم  تسیل  هـیکلفلا  نأ  وـه  هـنع و  یـصفتلا  هـجو  یبـلق  یلع  هللا  ضاـفأ  ینکل  الـصأ و  هـنع  باـجأ 

اهنم مرج  لکل  نأل  اهداومب  موقت  هروص  تسیل  هدوجوم  اهتیمسج  موقی  اصاخ و  اعون  اهلصحت  یتلا  اهتروص  نأل  کلذ  هیناسنإلاک و 
هـضحم هیمهو  تناک  ءاوس  دحاو  کلف  هیمـسج  ءازجأف  هصتخملا  اهتاکرح  و  اهلیعافأ - اهعاضوأ و  اهتافـص و  أدبم  یه  هدرجم  اسفن 

اهتاذ ثیح  نم  کلفلا - هیمسج  یلع  لصولا  لصفلا و  دراوت  هتیمسج و  هتدامل و  لب  هیعونلا  هتاذل  هیرادقم  ءازجأ  تسیل  هیجراخ  وأ 
.لیحتسم ریغ  هیدادتمالا 

ناءزج امه  ثیح  نم  کلفلل ال  ناءزج  امه  ثیح  نم  هل  نیءزج  وأ  نیکلف  یلإ  کلف  وه  ثیح  نم  دـحاو  کلف  ددـعت  لاحملا  اـمنإ 
نم امهورکذی  مل  هئیهلا  باحصأ  اذهل  کلفلا و  یلإ  هبوسنملا  ماسجألا  نم  اناک  نإ  اندنع و  نیکلف  اسیل  ناممتملاف  کلفلا  هیمـسجل 

كالفألا دادعأ  هلمج 
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ماقملا اذهب  هقلعتم  هیلک  ماکحأ  رکذ  یف  ( 2  ) لصف

یشلا ء کلذ  هیهام  ماوق  یف  هلخاد  تسیل  یشلا ء  هدام  نأ  رکذ  امم  رهظ  دق  هنأ  اهنم 

نکمی يذـلا  رهوجلا  وه  هانعم و  انل  لصح  دـق  مسج  وه  امب  مسجلا  نکل  ناهرب  یلإ  اهتابثإ  یف  رقتفی  مل  توبثلا و  هنیب  تناکل  الإ  و 
دوجوب مکاحلا  ناهربلا  ءاج  نأ  یلإ  مأ ال  هانعم  لمحت  هدام  هل  له  هنأ  یف  انککـش  روکذملا و  هجولا  یلع  هثالث  داعبأ  هیف  ضرفی  نأ 

.يدام رخآ  رهوج 

انإ مث  مسجلا  هیهام  ماوق  یف  هلخاد  ریغ  هداملا  نأ  اذـه  نم  نیبتیف  لحم  لاح و  نیرهوج  نم  بکرم  سوسحملا  مسجلا  نأ  اـنل  رهظف 
هتنراقم انل  فشکنا  يذـلا  نیب  یعونلا  مسجلا  ینعم  كارتشاب  انملع  عم  رخآ  ضعب  یف  انفقوت  ماسجألا - ضعبل  هداملا  اـنتبثأ  اـم  دـعب 

.هل اهدوجوب  مکحلا  یف  فقوتی  ام  نیب  اهل و 

یف اذه  تملع  امک  هدوجو و  ماوق  یف  اهیلإ  جاتحا  نإ  هتاذ و  هقیقح  یف  هداملا  یلإ  یـشلا ء  هجاح  مدع  نم  انلق  ام  دکأتی  اضیأ  اذهبف 
.رم امک  هیعونلا  عئابطلاک  اهب  موقی  ام  یلإ  سایقلاب  اضیأ  ملعاف  هداملا  يأ  اهب  تماق  ام  یلإ  سایقلاب  هیمسجلا 

لصحت سیل  هلصحم  هعیبط  اهـسفن  یف  یهف  اهیف  ملکتن  یتلا  هیمـسجلا  امأ  و  هلوقب - مکحلا  اذه  افـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا  دکأت  دق  و 
یف الـصحتم  نوکی  نأ  نکمی  مل  هیمـسج  تناک  لب  ینعم  هیمـسجلا  یلإ  مضنی  مل  هنأ  اـنمهوت  ول  یتح  اـهیلإ  مضنی  یـشب ء  اـهتیعون 

.طقف لاصتا  هدام و  الإ  انسفنأ 

نأ نیبت  يرخأ  ججحب  لب  هب  هنرق  هیلإ و  هفاضإلاب  الإ  لصحتی  هسفن ال  لاصتالا  نأل  سیلف  رخآ  ائیـش  لاصتالا  عم  انتبثأ  اذإ  کلذـل  و 
یش لک  داوسلا  ضایبلا و  نإف  هتعیبط  لصحتی  نأ ال  وه  ادوجوم  لعفلاب  یشلا ء  دجوی  نأ ال  سیلف  هدحو - لعفلاب  دجوی  لاصتالا ال 

اقلطم رادقملا  امأ  هدام و  یف  الإ  لعفلاب  دجوی  نأ  زوجی  مث ال  هتاذ  یف  يذلا  هصیصخت  متأ  اصـصخم  ینعم  هعیبطلا  لصحتم  امهنم  ء 
اهیلإ راشم  هعیبط  هل  لصحی  نأ  لیحتسیف 
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وأ اطخ  نوکی  نأ  هعبتی  مث  ارادقم  دجوی  نأ  زوجی  رادقملا  نأ  دجوی ال  نأ  ازئاج  ریصی  یتح  احطس  وأ  اطخ  هرورـضلاب  لعجی  نأ  الإ 
.احطس

هروص درجم  فلاخی  اهیف و ال  فالتخا  هلصحم ال  هطیسب  هدحاو  هعیبط  یهف  هیمسج  یه  ثیح  نم  هیمسجلا  هروص  امأ  اضیأ و  لاق  و 
زوجی الف  اهتعیبط  نع  جراخ  یـش ء  اهنأ  یلع  اهقحلی  امنإ  اهقحلی  ام  و  هیمـسجلا - یف  لخاد  لـصفب  هیمـسج  هروص  درجمل  هیمـسج 

نأل هوجولا  نم  هجوب  هداملا  نع  اـهینغی  ـال  قحاوللا  هداـم و  یلإ  هجاـتحم  ریغ  هیمـسج  هداـم و  یلإ  هجاـتحم  هیمـسج  نوکی  نأ  نذإ 
عم هیمسج  یه  ثیح  نم  هیمـسج ال  یه  ثیح  نم  هیمـسجلل  هتاذ و  لجأل  هدام  يذ  لکل  هیمـسجلل و  نوکت  امنإ  هداملا  یلإ  هجاحلا 

.هروص هدام و  نم  هفلؤم  ماسجألا  نأ  ناب  دقف  قحال 

هتاذل لحملا  نع  هیعون  هعیبط  دارفأ  نم  درف  ینغتسا  املک  ءامکحلا  لوق  نأ  اهنم  و 

هذه ضقتنی  الئل  هیجراخلا  دارفأب  دارفألا  هدوجوملا و  هعیبطلاب  هعیبطلا  صصخی  نأ  بجی  هنع  هعیبطلا  کلت  دارفأ  رئاس  ءانغتـسا  مزلیف 
لوزی دق  هیلإ و  ارقتفم  نهذلا  یف  دجوی  دق  اهنم  الک  نإف  عوضوملا  نع  هینغتـسملا  هیروصلا  رهاوجلاب  و  هدرجملا - رهاوجلاب  هدعاقلا 

نأ ال مزلیف  هیلإ  هل  دارفألا  رئاس  راقتفا  عوضوملا  یلإ  رهوجلل  ینهذـلا  درفلا  راقتفا  نم  مزل  ولف  لاحلا  نع  ینغتـسملا  لحملا  وه  هنع و 
.فلخ اذه  هیلاعلا  يدابملا  یف  رهاوجلا  ماسترال  ملاعلا  یف  رهوج  ققحتی 

لحملا و یلإ  هجاحلا  یف  بتارملا  هفلتخم  هیعون  هدـحاو  هیهام  نوک  زیوجت  ءامدـقلا  دـنع  هراتخملا  انتقیرط  نم  تملع  امل  کـنإ  مث 
کفلا لصفلل و  هلباقلا  ماسجألا  یف  اهیلإ  راقتفالا  ققحتب  تایکلفلا  یف  یلویهلا  یلإ  دتمملا  رهوجلا - راقتفا  یلع  لالدتـسالاف  اهمدع 

یف نیرخآلا  نیکلسملا   (1) دحأ یلإ  ریصملا  نم  دب  الف  يأرلا  اذه  یلع  حیحص  ریغ 

یف هیهاملا و  یف  هیرادـقملا  ءازجألا  داحتا  ههج  نم  ارخآ  هانرکذ  ام  رخـآلا  لـعفلا و  هوقلا و  ههج  نم  ـالوأ  هاـنرکذ  اـم  امهدـحأ  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  هیف ، ههبش  امم ال  اذه  مزاوللا و  ماکحألا و 
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بلطملا اذه  نایب 

هروصلا قلطم  نع  هیمسجلا  یلویهلا  يرعت  هلاحتسا  یف  ( 3  ) لصف

یلویهلا کلاسم  دحأ  نم  همهف  نکمی  امم  دصقملا  اذه 

اهل لقأ  ءایـشألا و ال  لوبق  هوق  اهل  لعفلاب و  ارمأ  تناکل  هروصلا  هفاک  نع  تدرجت  اذإ  یلویهلا  نإـف  لـعفلا  هوقلا و   (1) کلسم وه  و 
هطیـسب تضرف  دـق  هوقلاب و  نوکی  اهب  ههج  نم  لعفلاب و  نوکی  اهب  ههج  نم  هتاذ  بکرتیف  یلویه  نکی  مل  الإ  اـم و  یـش ء  دادعتـسا 

.فلخ اذه 

نأ مزلی  درجتلا  دنع  اهنأ  یه  يرخأ  همدقم  اورکذ  لب  هب - اوفتکی  مل  موقلا  نکل  قیقحتلا  دـنع  یـش ء  هیلع  دری  مامت ال  ناهرب  اذـه  و 
.هفالخ ضورفملا  هروصلا و  یلویهلا و  نم  بکرم  مسج  لک  امسج و  نوکی 

اهنع هدرجم  هتـضرف  دق  هثالثلا و  ریداقملا  دحأ  نوکیف  همـسقنم  امإ  تناکف  زیح  عضو و  تاذ  تناک  نإف  تدرجت  اذإ  اهنأ  کلذ  نایب 
.هنالطب رم  دق  يزجتی و  ادرف ال  ارهوج  نوکیف  همسقنم  ریغ  وأ  اهیعدتسی  ام  نع  و 

مسجتلاب و اهفاصتا  لیحتسی  نأ  امإ  ولخی  الف  هراشإ  عضو و  تاذ  نکی  مل  نإ  هزاحنم و  هدوجوم  نوکت  نأ  زوجی  ضرع ال  هطقنلا  ذإ 
ضورفملا لباقلا و  رهوجلا  سنج  نع  هجراخ  نوکتف  لعفلاب  هیلقعلا  رهاوجلا  نم  تناکف  لوـألا - قشلا  ناـک  نإـف  نکمی  وأ  ردـقتلا 

.کلذ فالخ 

وأ هعفد  اهل  لصحملا  دعبلا  اهیف  لحی  نأ  امإ  ولخی  الف  یناثلا  قشلا  ناک  نإ  و 

یه ال هوقلا و  هیلعف  یلویهلا  هیلعف  نأب  سیئرلا  خیـشلا  هلاق  ام  یلع  هنیع  باوجلا  تفرع  دق  یلویهلاب و  کلـسملا  داقتنا  تملع  دق  - 1
هیلعف نأ  تبثی  نأ  الإ  بلطملا  اذهل  ناهربلا  اذه  هیمامت  مدع  مارملا و  اذهل  کلـسملا  اذـه  هیافک  مدـع  ملعی  هنم  بیکرتلا و  یـضتقی 

هللا همحر  لیعامسإ  داتقلا ، طرخ  هنود  ماهبإ و  هوق و  هیلعف  مامت ال  لصحت و  هیلعف  هقلطملا  هروصلا  نع  اهدرجت  دنع  یلویهلا 
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لبق تناکل  صوصخم  زیح  یف  تناک  دـق  رادـقملا و  اهفداص  اذإ  لوـألا  یلعف  ـال  مأ  صوصخم  زیح  یف  هکرحلا  جـهن  یلع  اجیردـت 
یف ـال  اـهیف و  نکی  ملف  صوصخم  زیح  یف  اـهفداص  نکی  مل  نإ  لاـحم و  وه  هسوـسحم و  نکت  مل  نإ  هزیحتم و  همـسجتم و  مسجتلا 
یف امإ  وهف  زیح  یف  هفداصملا  دـنع  نوکی  نأ  دـب  هلاحم ال  زیح و ال  نم  هب  یلوأ  زیح  نکی  ملف  صیـصختلا  عقی  هب  ام  رادـقملا  سفن 

.ضعب نود  اهضعب  یف  وأ  زایحألا  عیمج 

.دحاو زیح  الإ  تقو  لک  یف  هل  نوکی  دحاولا ال  مسجلا  نأل  لاحم  لوألاف 

هب ام  اهتاذ  یف  اهل  نوکی  تدرجت ال  اذإ  هردـملاک  صاخ - مسج  یلویه  نأ  اذـه  نم  ملعف  حـجرم  ریغ  نم  حـیجرتلا  مزلتـسی  یناثلا  و 
ههجب ـالإ  ضرـألا  وه  اهرـصنع و  هیلک  زاـیحأ  نم  نیعم  زیحب  صتخی  نأ  حـصی  سیلف  کـلت - تسبل  اذإ  هیردـملا و  هروـصلا  تسبل 

تافصلا ال یناعملا و  بابسألا و  نم  اهریغ  ذإ  هیعضو  هقالع  الإ  ههجلا  کلت  تسیل  زیحلا و  کلذ  یلإ  هبـسن  اهل  بجوت  هصـصخم -
هیلعافلا و فاـصوألا  رئاـس  هبـسن  قراـفملا و  لـعافلا  سفن  و  یلویه - اـهنوک  سفن  هبـسن  يواـستل  زیح  نود  زیحب  لـباقلا  صـصخی 

.هیعضو هبسانمب  الإ  اهل  ریثأت  الف  اهریغ  نود  هیصخش  هنیعم  هروص  یلإ  هقرافملا  دنع  هیئاغلا  یعاودلا 

اـضیأ نوکت  نأ  مزلیف  طاسبنا  جردـت و  لیبس  یلع  لب  هعفد  هلامکب ال  نیعم  رادـقمل  یلویهلا  لوبق  نوک  يأ  یناـثلا  قشلا  یلع  اـمأ  و 
مادـقلا و تحتلا و  قوفلا و  تسلا  فارطألا  تاهجلا و  هلاحم  همزلی ال  رادـقملا  یف  طسبنم  لک  نأل  کـلذ  امـسج و  لـب  عضو  تاذ 

کلذک ضرف ال  دق  امسج و  نوکی  تایاهنلا  داعبألا و  همزلی  رهوج  لک  لامشلا و  نیمیلا و  فلخلا و 

رخآ قیرط 

وه اذـه  اهنع و  کفنی  تایهاملا ال  مزاول  نأل  ءایـشألل  لوبقلا  همزال  نوکیف  تملع  امک  الباق  ارهوج  نوکی  اضیأ  درجتلا  دـنع  هداملا 
.قیقحتلا
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هیمـسجلاب هروصتم  درجتلا  دنع  نوکی  نأ  مزلیف  لعفلاب  لباق  دوجو  درجتلا  دنع  اهدوجو  یه  له  اذـه  نع  رظنلا  عطق  عم  لوقن  انأ  الإ 
تاذلاب ءزج  اذ  نوکی  الف  ممکت  ردقت و  ریغ  نم  هتاذـب  اموقتم  نوکیف  لعفلاب  لباق  دوجو  اهدوجو  نکی  مل  نإ  عنتمم و  وه  لعفلاب و 

.لعفلاب هوقلاب و ال  ضرعلاب و ال  و ال 

امم رمأل  رمأ  ضورع  نوکیف  هرثکلا  دـنع  لعفلاب  ءازجأ  اذ  هیلاصتالا و  هدـحولا  دـنع  هوقلاب  ءازجأ  اذ  راـص  رادـقملا  هل  ضرع  اذإ  مث 
هوقلاب و الصأ ال  هل  ءزج  هنأب ال  موقت  یـشلل ء  نوکی  فیکف  اهب  صتخملا  اهدوجو  وحن  اهتاذ و  لطبی  هیلع و  تناک  امع  هتقیقح  ریغی 

کلذک عنتمم و ال  هماوق  یـشلا ء و  دح  یف  لدـبتلا  رخآ و  اتقو  لعفلاب  تقو و  یف  هوقلاب  ءازجأ  اذ  ریـصی  نأ  هل  ضرع  مث  لعفلاب  ال 
یف وأ  جراخلا  یف  دودحملا  دجو  کلذ  عم  دودحملا و  نیع  ناک  امل  دحلا  نأ  مهوتی  نأ  دـحأل  سیلف  دودـحملا  یلإ  هبـسنلاب  دـحلا 

ام دعب  ءازجألاب  هماوق  نوکیف  يدحلا  هانعم  لقعلا  هظحالم  دنع  نهذلا  یف  دجوی  مث  لصفلا - سنجلاک و  ءازجألا  نع  ادرجم  نهذـلا 
.اطیسب هظحالملا  هذه  لبق  ناک 

کلت تاوذ  نإف  اهمدـع  ءازجألا و  یناعم  دوجو  بسحب  تارابتعالا ال  فاصوألا و  بسحب  وه  امنإ  نیلاحلا  نیب  تواـفتلا  لوقن  اـنأل 
لیـصفتلا لامجإلا و  ذإ  سکعلاب  لامجإلا و  دنع  ادحاو  ناک  ام  لیـصفتلا  دـنع  ددـعتی  لب  دودـحملا - دـحلا و  یف  لدـبتت  ءازجألا ال 

دحلا یف  هوقلاب و  تادوجو  یه  امب  ءازجألا  تادوجو  نوکی  دودـحملا  یفف  كردـملا  هیهام  یف  توافت و  ریغ  نم  نایکاردإ  ناوحن 
.لاصفنالا دنع  لاصتالا و  دنع  رادقملا  مکح  اذک  لعفلاب و  نوکی 

دـعب و اذ  راص  قرافملا  رهوجلا  نأ  ضرف  ولف  هوقلاب  لعفلاب و ال  هیرادـقم ال  ءازجأ  هیف  نوکی  نأ  نکمی  الف  قراـفملا  رهوجلا  اـمأ  و 
نم بلطی  بلطملا  اذه  یف  حیضوتلا  لیصفتلا و  هدایز  هتقیقح و  یـشلا ء و  ماوق  سفن  یف  لدبتلا  وه  روکذملا و  لاحملا  مزلی  رادقم 

.ءافشلا باتک 
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رخآ قیرط 

هیمـسجلل سیل  هیمـسجلا و  هروصلل  ادـض  تناکل  ماسقنالا - لبقت  هروص ال  یلویهلا  تلبق  ول  هنأ  وه  لیـصحتلا و  یف  راینمهب  اـهرکذ 
دق امسج و  تناکف  هراشإلل  هلباق  هسفن  یف  تناک  نإف  لعفلاب  ارهوج  نوکی  لب  الباق  ارهوج  نکی  مل  الصأ  هروص  لبقی  مل  نإ  دض و 

.هانرکذ ام  تالاحملا  نم  مزل  هراشإلا  هیلإ  امم  اهسفن  یف  نکی  مل  نإ  هیمسجلا و  نع  هدرجم  تضرف 

رخآ قیرط 

هراشا

تحـص امل  هروصلا  نع  یلویهلا  درجت  ضرف  ولف  اهدادعتـساب  هداملا  وه  رادقملا  یف  هیجراخلا  همـسقلا  ححـصم  نأ  مهدنع  ررقت  امل 
.کلذک مدقملاف  نیب  همزالملا  نایبک  یلاتلا  نالطب  ریداقملا و  یف  هیجراخلا  همسقلا 

عیرفت

یشلا ء قحلت  یتلا  همزاللا  ضارعألاک  یلویهلا  یلإ  هبسنلاب  تسیل  هیمـسجلا  هروصلا  نأ  هذیملت  خیـشلا و  مالک  نم  متتـسا  حص و  دق 
دوجو هل  يوناث و  موقت  موزلملل  هب  لصحتی  ثیحب  مزـاللا  کـلذ  ناـک  ءاوس  ناـک  دوجو  يأ  دوجولا  ءاـحنأ  نم  وحن  هل  متی  نأ  دـعب 

ءاوس امات  ادوجو  ثلثملل  نإف  نیتمئاقل  هایاوز  هاواسم  ثلثملاـک و  لـصحتی  مل  مأ  هیکلفلا  اـهتروص  کـلفلا و  هیمـسجک  رخآ  یعیبط 
اهنإف هیعیبطلا  روصلا  فالخب  الامک  ادوجو و  موزلملا  یف  رثؤی  همدـع ال  مزاللا و  اذـه  رابتعاف  مأ ال  نیتمئاـقلل  هاواـسملا  هعم  تربتعا 

.لوأ لامک  دعب  لامکب  اهنع  لعفنی  لحملا و  اهب  لمکتسی 

لب الـصأ  هوجولا  نم  هجوب  القتـسم  اهلحمل  دوجو  ذإ ال  نیمـسقلا  نیذه  دـحأ  نم  تسیلف  اهب  موقتی  ام  یلإ  سایقلاب  هیمـسجلا  امأ  و 
یه امب  دوجولا  هوق  اهنأش  ام  یلویهلا 
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مـسجلاک هیناثلا  هداملا  جرخی  هیثیحلا  دـیقب  و  هیهاملا - مزال  یلإ  سایقلاب  موزلملا  جرخی  دوجولا  هوق  دـیقبف  جراـخلا  یف  دوجولا  هوق 
.هیهاملا ناکمإلا و  جرخی  جراخلا  دیقب  هیروصلا و  عئابطلا  نم  اهلمکی  ام  یلإ  سایقلاب  الثم 

رخآ قیرط 

هراشا

يرخأ و یلویهل  یلویه  فلاخی  نأ  مزلی  هیـسح  هراشإ  عضو و  الب  اینالقع  ادوجو  دـجوت  يأ  هیمرج  هروص  الب  ءاـقب  یلویهلل  زاـج  ول 
.کلذک موزلملاف  هرورضلاب  لطاب  مزاللا  رادقملا و  بسحب  رادقم  امهل  سیل 

همـسقلا و عوقو  لبق  اهالویه  نع  هروصلا  دـیرجت  انمهوتف  هروصب  ءزج  لک  یلویه  درفیف  نیفـصنب  امـسج  انمـسق  اذإ  اـنأ  موزللا  هجو 
.هوقلاب لعفلاب و ال  همسقنم ال  ریغ  نیتداملا  نم  هدحاو  لک  هروص  نوکیف  همسقلا  دعب  هالویه  نع  نیفصنلا  نم  لک  درجت  انمهوت 

یه اهمزاول و  هیهاملاب و  امإ  هفلاخملا  هذه  نیفـصنلا و  نم  دـحاو  لک  یلویهل  فلاخی  مسجلا  کلذ  یلویه  نوکی  ذـئنیح  هلاحم  الف 
مکح نوکیف  امهنع  بولـسم  وه  رادـقملاب و  امإ  هیمـسجلا و  مدـع  دـنع  نانوکی  امه ال  ناکملا و  عضولاب و  امإ  عیمجلا و  یف  دـحاو 

ول یـشلا ء  مکح  نوکیف  همـسقلا - لبق  تناک  امک  هدحاو  یلویه  دیرجتلا  دعب  نییلویهلا  داحتاب  امإ  ادحاو و  همدع  یـشلا ء و  دوجو 
امکح ههج  لـک  نم  هدـحو  همکح  هریغ و  عم  همکح  هریغ و  هنع  لـصفنا  دـق  همکح و  هنیعب  وه  هریغ  وه  اـم  یـش ء  هنم  لـصفنی  مل 

.ادحاو

نود هب  امهادـحإ  صتخی  الف  امهنیب  كرتشم  وهف  اهنع  هیمـسجلا  لاوز  اهل  مدـعملا  ناک  نإف  يرخألا  ءاقب  امهادـحإ و  داـسفب  اـمإ  و 
.رادقملا میدع  یف  عنتمم  اضیأ  وه  ادحاو و  ائیش  امهجازتماب  ناک  نإ  يرخألا و 

امهنأ عم  اهل  ایرادـقم  اءزج  هلاحم  نوکیف ال  اـهیلع - ـالومحم  اءزج  سیل  يرخـألل و  اءزج  امهادـحإ  نوک  ـالإ  قوقـشلا  نم  قبی  ملف 
.فلخ اذه  رادقملا  نع  ناتدرجم 
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رخآ عیرفت 

تناکل الإ  هینامـسج و  ریغ  هب  نکی  مل  دوجولا  نم  وحن  اهل  سیل  اینامـسج و  ائیـش  الإ  اـهتاذ  یف  تسیل  یلویهلا  نأ  اـنهاه  نم  ققحتی 
بسحب الإ  اهیلع  قداص  ریغ  اهتیهامل  نیابم  هجو  وهف  نهذلا  یف  اهنم  لصحی  ام  لکف  مسجت - ریغ  نم  ماوقلا  هلمتحم  اهتیهام  بسحب 

.ضرفلا ریدقتلا و 

الالقتسا لقعلا  هیلإ  تفتلی  ام  لک  نأل  هوقلاب  ناک  دجو  ول  ثیحب  وهف  یلویه  ناک  دجو  ول  ام  لک  نأ  هانعم  هوقلاب  رمأ  یلویهلا  انلوقف 
لصحتلا و هصقانلا  رومألا  نم  اهرئاظن  یف  لاحلا  اذـکه  هوقلاب و  ارمأ  سیل  لعفلاب و  ماوقلا  لوقعم  رمأ  وهف  یتب  مکحب  هیلع  مکحی  و 

.اهلاثمأ ضقانتلا و  یهانتاللا و  فرحلا و  هکرحلا و  نامزلا و  ددعلاک و  دوجولا 

- رخآ عیرفت 

همـسقلا و لوبق  نع  یبأتی  امم  هرهوجت  هیلعف  و  هتاذ - ماوق  بسحب  نوکی  نأ  نکمی  الف  داعبألا  ریداقملا و  لبقی  اـم  لـک  نأ  تبث  اـمل 
لعفلاب وأ  رادقملاک  هوقلاب  همسق  هتاذ  یف  امـسقنم  ادوجو  لبقی  امم  یماسقنا  ریغ  اینادحو - ادوجو  هدوجو  ناک  ام  ناکل  الإ  ددعتلا و 

وأ قرافملا  رهوجلا  یلع  هیمـسجلا  نایرط  هلاحتـساب  همیقتـسم  هرطف  هل  نم  لک  مکحی  اذـهل  ءـالقعلا و  دـنع  لیحتـسم  وه  ددـعلاک و 
ردـقتلا و سنج  تحت  ـالخاد  ارمأ  رادـقملا  هیمـسجلا و  هداـم  نوکی  نأ  دـب  ـالف  هدوجو  ضرف  ول  عاـضوألا  تاوذ  نم  درفلا  رهوجلا 

نوکت هروصلا - لوبق  نع  رظنلا  عطق  عم  اهتاذ  یف  یه  له  مسجلا  هدام  سفن  یلإ  مـالکلا  لـقنن  اـنأ  ککـشتم  ککـشت  ولف  مسجتلا 
.هسفنب الصتم  ارهوج  الإ  مسجلا  هقیقحب  ینعن  ذإ ال  هتدام  مسجلا ال  هروص  اهسفن  نوکیف  هلصتم 

اهتاذ ریغ  يرخأ  هیمسج  یلإ  اهل  هجاح  الف  روصق  الب  هقیقحلا  کلت  متی  اذهبف 
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.هتلاحتسا یلع  نهرب  دق  ام  روذحملا  نم  هنم  مزلیف  مسقنم  ریغ  عضو  اذ  ارهوج  وأ  ایلقع  ارهوج  نوکی  وأ  اهقحلی 

.کلذ یلع  یلوألا  یلویهلا  دوجو  رکنأ  نمل  یلکلا  ثعابلا  وه  اذهف 

هبـسن تسیل  ذإ  هروصلا  نم  اهدوجو  هبترم  و  هداملا - ینعم  نع  لوهذـلا  یلع  هءانب  نإف  کشلا  اذـه  عفدـب  یفی  ام  اـقباس  رم  دـق  اـنلق 
یلویهلل سیل  هدوجو و  هتقیقح و  مامت  دـعب  یـشلا ء  یلإ  امهنم  لک  قحل  هلمکم  هروص  وأ  جراخ  مزال  هبـسن  اهیلإ  هیمـسجلا  هروصلا 

ناصقن نع  هرابع  اهدوجوف  اهمامت  اهلـصحت و  ههج  یجراخلا و  اهدوجو  وحن  هروصلا  نأ  ینعمب  هروصلاب  الإ  لـعفلاب  لقتـسم  دوجو 
.هقلطملا هتقیقح  عباوت  نم  یش ء  لک  روصق  اهل و  هیجراخلا  هیهاملا  ناصقن  نود  صخشتلا  بسحب  هروصلا  دوجو 

ریصی اهب  ایلامک  ادوجو  اهتاعوضومل  دیفی  امنإ  هیوناثلا  عئابطلا  تاوذ  نم  هیناثلا  داوملا  نم  یلوألا  هداملا  ریغ  یف  هروصلا  نأ  رم  دق  و 
.هسفن یف  هعونت  هلصحت و  هتاذ و  یف  هدوجو  دعب  هروصلا  ثیح  نم  رخآ  عونت  هل  المکتسم  ادوجوم  عوضوملا 

هیعون يرخأ  هروص  قوحل  نع  رظنلا  عطق  عـم  هتروـص  هسفن و  یف  هل  ثیح  نمف  نیتـهج  نم  اـضیأ  هداـم  اـعوضوم و  نوـکی  اذـهل  و 
يوناثلا و لصحتلا  اذه  یلإ  هتاذ  هبسن  نأ  رابتعاب  ضرعلا و  یلإ  عوضوملا  هبسن  هیلإ  هتبسن  نوکی  لاحلا - نع  اینغتسم  نوکی  هیجراخ 

.هدام نوکی  لعفلا  یلإ  هوقلا  مامتلا و  یلإ  صقنلا  هبسن  يورخألا  عونتلا 

مـضنا امب  الإ  اهل  هقیقح  کلذل ال  اهیلإ و  مض  امب  الإ  عونتلا  لصحتلا و  بتارم  عیمج  نع  اهتاذ  یف  هیراع  یهف  یلوألا  یلویهلا  امأ  و 
اهتابثإ یجیس ء  امک  يرخأ  هیلامک  هروص  نم  مث  الوأ  هیمسجلا  هروص  نم  اهیلإ 
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یلع دوجولا  یف  اهمدـقت  اهل و  لماح  وه  ام  یلإ  سایقلاب  هروص  لک  دوجو  وحن  رهظیل  هروصلا  یلویهلا و  نیب  مزـالتلا  هیفیک  یف  ( 4  ) لصف
اهالویه

هراشا

تملعف هروصلا  یلإ  اهتاذـل  هرقتفم  اضیأ  یلویهلا  نأ  یلویهلا و  نع  هینغتـسم  ریغ  اهتاذـل  هیمـسجلا  هروصلا  نأ  تملع  امل  کنأ  ملعا 
هقالع هقالعلا  کلت  نوکت  نأ  اـمإ  ولخی  ـالف  هیتاذ  اـمهنیب  هقـالعلا  نوکی  نیئیـش  لـک  قاـفتا و  درجمب  تسیل  هیتاذ  هقـالع  اـمهنیب  نأ 

ارظن يرخألا  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  ریغ  امهنم  هدحاو  لک  تاذ  نأل  امهنیب  هتباث  ریغف  یلوألا  امأ  هیلولعملا  هیلعلا و  هقالع  وأ  فیاضتلا -
وأ هل  هوق  تاذ  وأ  هوق  یه  ام  یلإ  سایقلاب  الإ  لقعی  ذإ ال  فاضملا  تحت  هلخاد  موهفملا - بسحب  هیلویهلا  تناک  نإ  اـمهیتاذ و  یلإ 

سفن یف  مالکلا  نکل  اهب  لمکی  متی و  ام  یلإ  سایقلاب  الإ  لقعی  هروص ال  یـشلا ء  نوک  موهفم  اذک  هل و  دادعتـسا  تاذ  وأ  دادعتـسا 
نیفیاضتملا نأل  ناهرب  یلإ  رخآلل  امهنم  لک  مازلتـسا  یف  جـتحی  مل  الإ  امهنم و  لک  مسا  موهفم  نع  رظنلا  عطق  عم  امهنم  لک  هقیقح 

.اعم نالقعی 

.کلذک انوکی  نأ ال  رخآلا  نیئفاکتم و  انوکی  نأ  امهدحأ  نیمسق  لمتحی  رمألا  يداب  یف  تناک  نإ  یهف و  هیناثلا  امأ  و 

یلإ هجاح  ریغ  نم  حیحصلا  لقعلا  نم  هجوت  یندأب  خسفنی  رخآلل - هلع  امهنم  لک  نوکی  ثیحب  نیئیشلا  نوک  وه  لوألا و  قشلا  نکل 
لک نوک  نیب  و  همدـع - همدـع  وأ  رخآلا  دوجو  اـمهنم  دـحاو  لـک  دوجو  مزلتـسی  ثیحب  نیئیـشلا  نوک  نیب  قرف  لالدتـسالا و  هفلک 

.امدع وأ  ادوجو  رخآلل  اببس  امهنم 

.الوأ هل  ببس  وه  ام  عوقو  نع  افشاک  هعوقو  نوکی  نأ  وه  یناثلا  یف  مازلتسالا  ینعم  نوکی  نأ  طرشب  حیحص  لوألا  دساف و  یناثلاف 

.هدحاو هلع  یلولعم  امهالک  نوکی  نأ  امهدحأ  نیمسق  روصتی  اضیأ  یناثلا  قشلا  مث 
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نم ثلاث  نع  نیرداص  اعم  امهالک  نوکی  نأ  لیحتـسی  نکل  ـالولعم  هصوصخب  رخـآلا  هلع و  هصوصخب  امهدـحأ  نوکی  نأ  رخـآلا  و 
.ضرفلا قرخ  وه  تاذلاب و  امهنیب  مزالتلا  مزلی  مل  الإ  امهنیب و  يرخأ  هقالع  ریغ 

ثلاثلا یلإ  برقأ  امهادـحإ  نکی  مل  ول  ذـئنیحف  اهتبحاص  نودـب  اهتاذ  یلإ  ارظن  هروصلا  یلویهلا و  نم  لک  توبث  عاـنتما  تبث  دـق  ذإ 
دحاو لک  نیئیش  نوک  نم  مزل  دق  يذلا  روکذملا  لاحملا  دوعیف  يرخألا  هطساوب  ثلاثلا  نع  امهنم  هدحاو  لک  دوجو  نوکی  نأ  مزلی 
ققحت زاوج  یلإ  دوعیل  لالقتـسالا  هجو  یلع  ـال  هلعلا  یلإ  برقأ  هیلولعملا  هجرد  یف  امهادـحإ  نوکی  نأ  بجیف  رخـآلل  اببـس  اـمهنم 

.رهظیس رخآ  هجو  یلع  لب  ضرفلا  قرخ  نوکی  ماقملا و  کلذ  یف  دعب  هیناثلا  نکی  مل  ماقم  یف  امهادحإ 

دعتـسم ال وه  امب  دعتـسملا  ءاضتقالا و  لعفلا و  دادعتـسالا ال  لوبقلا و  اهل  نأل  هداـملا  یه  نوکی  نأ  زوجی  ـال  طـسوتملا  برقـألا  مث 
دادعتسا و ریغ  نم  امئاد  هل   (1) ادعتسم یمسملا  کلذ  هنع  دجوی  نأ  بجول  کلذ  زاج  ول  هنإف  هل  دعتـسم  وه  ام  دوجول  اببـس  نوکی 

.روصلا نع  رظنلا  عطق  عم  لعفلاب  تاذ  اهل  نوکی  نأ  بجول  هروصلل  اببس  هداملا  تناک  ول  اضیأ 

.هضحم هوق  اهتاذ  یف  یلویهلا  نأ  تملع  دق  دوجوملل و  هلع  نوکی  مودعملا ال  یلعلا و  مدقتلا  ینعم  وه  اذه  و 

عورف

رمأ هداملا  نأل  کلذ  هیءزج و  دحأب  همامتب و ال  ال  الـصأ - دوجول  اببـس  نوکی  مسجلا ال  نأ  ریـصبلا  لقاعلا  يدـل  فشکنی  انهاه  نم 
ثیح نم  اهیلع  لمتشی  ام  اذک  یمدع و 

نأ بجو  هل  ادجوم  یشلل ء  دعتسملا  ناک  ولف  هعم  عماجی  یشلا ء ال  دادعتسا  هعم و  اعماجم  نوکی  نأ  بجی  یشلل ء  دجوملا  نأل  - 1
ناک اذإ  فلخ و  اذـه  ادـجوم  نکی  ملف  لولعملل  اعماجم  نکی  مل  دادعتـسالا  عم  ادـجوم  ناک  ول  ذإ  دادعتـسا  ریغ  نم  ادـجوم  نوکی 

هللا همحر  لیعامسإ  فلخ ، اذه  ادعتسم  نکی  ملف  دادعتسا  ریغ  نم  ادجوم  دعتسملا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j5/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

یف اهنع  ینغتسی  نأ  یلوألاف  اهلعف  یف  هداملا  نع  تنغتسا  ول  اهنأل  هداملا  طسوتب  یش ء  یف  اهریثأت  نألف  هروصلا  امأ  اهیلع و  لمتـشی 
هداملا نوکیف  هداملا  هطساوب  اهریثأت  ناک  اذإف  مدقملا  اذکف  تملع  امک  لاحم  یلاتلا  دوجولاب و  موقتی  داجیإلا  ذإ  اهسفن  یف  اهدوجو 

.لاحم وه  یشلا ء و  دوجول  هبیرق  هلع 

یف انلوقب  مالکلا  اندیق  امنإ  اهنیب و  مزالت  هقالع و  ریغ  نم  دوجولا  هجرد  یف  هئفاکم  اهسفنأ  یف  اهلک  ماسجألا  نأ  انهاه  نم  ملع  دقف 
- تاکرحلا همیقتـسملا  ماسجألا  نإـف  هتباـثلا  فاـصوألا  هقحـاللا و  رومـألا  ههج  نم  اـهنیب  قلعتلا  مزـالتلا و  دـجوت  دـق  اـهنأل  اهـسفن 

نوک ثیح  نم  تاـکرح و  تاـهج و  تاوذ  اـهنوک  ثیح  نم  نکل  تاـهجلل  ددـحملا  دوـجو  یلع  اـهدوجو  فـقوتی  تایرـصنعلاک 
یهانتل هیلکلاب  اهـضارعأ  ماسجألا و  نع  قرافم  یـسدق  رمأ  دوجو  تبثی  کلذـب  اـیکلف و  اـمرج  هنوک  ثیح  نم  ـال  اددـحم  ددـحملا 
قئارطلا دحأ  اذه  و  ینامـسج - مسج و ال  ریغ  تاذلاب  بجاو  دوجوم  یلإ  یهتنیف  اقلطم  لسلـستلا  هلاحتـسا  اددع و  اردـق و  ماسجألا 

نوکی نأ  بجی  ناکل  رخآ  مسجل  اببـس  مسج  ناک  ولف  هروص  یلویه و  نم  افلؤم  مسج  لک  ناک  امل  اضیأ  بجاولا و  دوجو  تاـبثإل 
هیمـسجلا هروصلا  نأ  اقباس  رم  دق  اهتاذ و  یف  اهل  فالتخا  هداملا ال  نأل  لاحم  اذه  هنم و  مدقأ  امه  نیذـللا  هیءزج  دوجول  اببـس  الوأ 
.فلخ اذه  کلذک  سیل  هوحن و  دوجولا و  هجرد  یف  لولعملل  هفلاخم  نوکت  نأ  بجی  هلعلا  دوجولا و  یف  دارفألا  هلثامتم  هقیقح 

- هلازإ کش و 

.نیهجو نم  دساف  اذه  نأل  داوملا  لاوحأ  فالتخال  نوکی  روصلا  فالتخا  لوقی  نأ  لئاقل  سیل 

یلوألا هروصلا  نأ  یلإ  عجریف  هنیعب  دـئاع  اهیف  مالکلا  هداملا و  یف  یلوألا  روصلا  یه  لاوحـألا  کـلت  نوکی  ذـئنیح  هنـألف  ـالوأ  اـمأ 
.طقف لوبقلا  هداملل  نوکی  هیناثلا و  هروصلا  دوجو  یف  هلع  نوکی 
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نیلاحلا ال نیب  هیلولعملا  هیلعلا و  نوکیف  داوملا  نع  هبـستکملا  لاوحألا  ببـسب  هفلاختم  نوکت  روصلا  نأ  میلـست  دـعب  نألف  ایناث  امأ  و 
.نیتیمسجلا نیتروصلا  نیب 

هیلإ انرشأ  امل  قیقحتلا  دنع  روصتم  ریغ  کلذ  نإ  اقلطم - امالک  لوقن  انأ  یلع  اندوصقم  نع  اجراخ  رخآ  اثیدح  ناک  حص  نإ  کلذف 
امل رخآ - یـشل ء  اهداجیإ  اذکف  هداملا  ببـسب  الإ  صخـشتی  لصحتی و ال  اهـسفن ال  یف  اهدوجو  نأ  امکف  هینامـسج  هوق  هروصلا  نأ 

.هددصب انک  ام  یلإ  عجرنلف  هل  طرش  هنأل  داجیإلل  موقم  دوجولا  نأ  تملع 

اـضیأ نکمی  هداملا و ال  رودصل  هطـساولا  یه  هروصلا  تناکف  هلعلا  نم  اهتبحاص  رودص  یف  هطـساولا  یه  هداملا  نکی  مل  اذإ  لوقنف 
هطساولا هلآلا و  نیب  قرفلا  تفرع و  امک  هقلطم  هلع  تناک  اذإ  ام  داسفک  هنیعب  امهداسف  ذإ  هلقتـسم  هلآ  وأ  هلقتـسم  هطـساو  نوکی  نأ 
لولعملا كاذـف  امهدـحأل  هبیرق  هلع  دـجویف  نیبناجلا  یلإ  ساـقی  لولعم  هطـساولا  بیرقلا و  هلعفنم  یف  لـعافلا  هب  رثؤی  اـم  هلـآلا  نأ 

.هدیعب هلع  رخآلا  قلطملا و 

اهیف کلذ  روصتی  الف  امهنم  لوألا  برـضلا  امأ  اهقرافت - هروص ال  بقاع و  لدـب  یلإ  هداـملا  قراـفت  هروص  نیبرـض  یلع  هروصلا  مث 
اضیأ هفنأتسم  يرخأ  هدام  هفنأتسملا  هروصلل  نوکیف  هداملا  اهمدعب  مدعت  تناکل  اهنع  مدعت  یتلا  هداملل  هطـسوتم  هلع  تناک  اذإ  اهنأل 

.هدام هداملل  نوکی  نأ  مزلیف  هوقلا  لماحل  دادعتسا  هقباس و  هوق  هقباس و  هدام  یلإ  جاتحی  ثداح  لک  نأ  مهدنع  ررقت  امل 

هداملا و هدام  یلإ  مالکلا  لقنن  انأل  هروص و  هدام  ضورفملا  نوکی  نأ  مزلی  هنأل  یلوـألا و  هداـملا  یف  مـالکلا  نـأل  لیحتـسم  اذـه  و 
یف صخـشتلا  لولعملا و  دوجو  لـبق  هصخـشتم  هدوجوم  نوکت  نأ  بجی  هلعلا  نـأل  (1) و  هعمتجملا داوملا  یف  لسلـستلا  مزلی  اذکه 

صخش یف  هیهاملا  ترصحنال  الإ  اهمزاول و  هیهاملا و  بسحب  نوکی  نأ  نکمی  دارفألا ال  رثکتملا  عونلا 

یتلا هریخألا  هداملل  هلباق  اهعومجمف  اهنم - قحـال  وه  اـمل  هلباـق  اـهنم  هقباـسلا  نوکی  نأ  بجی  هیهاـنتملا  ریغلا  داوملا  کـلت  نـأل  - 1
لیعامـسإ لاـحملا ، لسلـستلا  وه  هعمتجم و  هیهاـنتملا  ریغلا  هبترتـملا  داوملا  نوکیف  لوبقملا  عم  هدوجو  بجی  لـباقلا  اـهیف و  اـنمالک 

هللا همحر 
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هیلاـعفنا و ههج  یلإ  هدوجو  جاـتحی  مزاوللا - نم  تسیل  هضراـع  هفـص  لـک  هقراـفم و  ضراوـعب  نوـکی  لـب  کلذـک  سیل  دـحاو و 
.لاحم اذه  هدوجوم  نوکت  ام  لبق  هدوجوم  هداملا  نوکت  نأ  مزلیف  هداملا  ههج  نم  الإ  نوکی  لاعفنالا ال 

نع تدـجو  هداملا  نوکیف  هداملا  دوجو  هداـفإ  یف  هصخـشتم  هلعل  اکیرـش  هلقتـسم و  هلع  نم  اءزج  اهـسفنب  هروصلا  نوکی  نأ  بجیف 
اهتماقإ یف  هداملا  نع  تمدـع  ام  لعف  لعفی  يرخأ  هروص  دوروب  الإ  هداملا  قرافت  ـال  هنیعم  ریغ  هروص  هطـساوب  هبجوملا  هلعلا  کـلت 

نم هلاح  فصنـس  يذـلا  روصلل  بهاولا  وه  میوقتلا و  یف  هلثامتملا  روصلا  نم  هداملا  موقت  هب  ام  امئاد  یطعملا  ثلاـثلا  اذـه  هضاـفإب 
.هللا ءاش  نإ  لبق  يذ 

یسدق رهوج  یلإ  مالکلا  دوعی  نأ  یلإ  ایقاب  هیف  مالکلا  ناکل  اینامسج  وأ  امسج  ناک  ول  ذإ  ایناحور  ارهوج  نوکی  نأ  مزلی  و 

لیجست

هروصلا نوکی  نأ  بجیف  هریغ  موقی  مث  نامزلاب  تاذلاب ال  هیلوأ  اهتاذب  الوأ  تموقت  دق  نوکی  نأ  مزلی  میوقتلا  یف  هطساولا  تناک  امل 
هروصلا و  یلویهلا - دوجو  نم  مدـقأ  اهدوجو  هروصلاف  کلذ  دـعب  یلویهلا  موقیف  إدـبملا  نم  وأ  اـهتاذ  نم  لـعفلاب  ـالوأ  تموقت  دـق 

ریـصت امنإ  هوقلاـب  هداـملا  هداـملا و  یف  اـهناکمإ  اهـصقن و  ههج  اـهدوجو و  هوق  هل و  ماـمت  مسجلل و  لـصحت  هیلعف و  یه  هینامـسجلا 
یف هروصلل  هدام  اهنوک  نیع  هدام  اهنوک  هدام و  یه  امب  هداملل  ایناث  هروص و  یه  امب  هروصلل  ـالوأ  دوجولا  نوکیف  لـعفلاب  هروصلاـب 

.هنیعملا هروصلا  هذه  یه  امب  هروصلل  مث  اهضرف  دنع  لقعلا  بسحب  اهریغ  ناک  نإ  دوجولا و 

لاصتالا و قاصتلالا و  عاطقنالا و  ثودح  نم  داسفلا  بابـسأ  ققحت  مدـعل  ادـبأ  یلویهلا  مزلی  یتلا  هروصلا  نم  یناثلا  برـضلا  امأ  و 
هماقإ یف  هقلطم  هلآ  وأ  هقلطم  هطساو  نوکی  نأ  مهولا  زوجی  امم  رظنلا  لوأ  یف  تناک  نإ  یهف و  هللا  ءاش  ام  الإ  لاصفنالا 
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.یلویهلا

هیعونلا هعیبطلا  یف  امهقافتا  عم  اهریغ  نود  اهب  یلویهلا  صیـصخت  نـأل  کـلذ  ناـهربلاب و  کـلذ  یفنب  مکحی  حیحـصلا  لـقعلا  نکل 
.هلع یلإ  جاتحی 

ناک امل  الإ  همئاد و  هعیبطلل  موزللا  هبجاو  ریغ  هیلاعفنا  ضراوعب  الإ  ققحتی  يدادتمالا ال  رهوجلا  دارفأ  صخشت  نأ  تملع  دق  اضیأ  و 
اهقبـسل اهماوقل  هقلطم  هلع  تناک  ولف  کلذـک  سیل  هیجراخلا و  هیلقعلا  روصلاک  اهـسفنب  همئاق  هروصلا  تناک  لب  هداـم  یف  اـهدوجو 

نیتبترمب و دوجولاب  اهسفن  یلع  هقباس  یلویهلا  نوک  نیتمدقملا  نیتاه  نم  مزلیف  اهدوجول  هموقملا  اهللعب  اهـسفنب و  ماوقلا  دوجولاب و 
.هلاحتسالا نیب  اذه 

هیلاـعفنا تاـئیهب  نوکی  اـمنإ  هنـأل  یلویهلاـب  موقتم  هیمـسجلا  هروصلل  نیعتملا  دوجولا  دوجولاـب و  موـقتم  داـجیإلا  نأ  تملع  اـمل  مث 
هقفتم هعماـج  ههج  اـهل  تناـک  نإ  ءاـقبلا و  رارمتـسالا و  تایـصوصخ  ببـسب  ناثدـحلا  ریغتلا و  نـع  هـکفنم  ریغ  لوـصحلا  هددـجتم 
هکفنم ریغ  همهبم  اهنأ  الإ  یلویهلا  الإ  راقتفالا  لاعفنالا و  اهبسحب  سیل  امئاد  هعیبطلل  ققحتلا  همزال  تایـصوصخلا  کلت  یف  لوصحلا 
هیعبتلاب ناک  نإ  هداملا و  یلإ  رقتفم  وهف  اهلـصحت  یف  ثداوحلا  نع  ولخی  ام ال  ثداوحلا و  دراوت  نع  هیلاخ  لاـثمألا و ال  ددـجت  نع 

.داجیإلا یلع  مدقتم  صخشتلا  هصخشت و  یف  هیلإ  رقتفی  ام  دوجول  اببس  نوکی  فیکف 

وأ اهیلع  امإ  همدقتم  هداملا  تناک  یلویهلل و  اببـس  هروصلا  تناک  ولف  هل  قواسم  وأ  روصنملا  بهذـملا  وه  امک  دوجولا  نیع  امإ  اهنأل 
و لاحم - اذـه  نیتبترمب - اهـسفن  یلع  هقباس  یلویهلا  نوکی  نأ  مزلیف  اضیأ  هیلع  مدـقتم  رخأتملا  عم  ام  یلع  مدـقتملا  اهعم و  اـم  یلع 

هعیبـطلا مزاول  نم  اـناک  ول  ذإ  هداـملا  ضراوع  نم  اـمه  نیـصوصخملا و  لکـشتلا  یهاـنتلا و  نع  کـفنت  ـال  هیـصخشلا  هروصلا  نـأل 
یف اهلک  ماسجألا  تناکل  هیمرجلا 
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.کلذک سیل  لکشلا و  نم  دحاو  وحن  یهانتلا و  نم  هدحاو  هبترم 

قباسلا اهیلع و  اقباس  وأ  هیصخشلا  هیمرجلا  هروصلا  هجرد  یف  انوکی  نأ  امإ  هداملاب  هببـسملا  ضراوعلا  نم  ناذللا  لکـشتلا  یهانتلاف و 
یلویهلل اببس  هروصلا  تناک  ولف  عملا  یلع  قباس  یشلا ء  عم  ام  یلع  قباسلا  اذک  یشلا ء و  کلذ  یلع  قباس  یشلا ء  یلع  قباسلا  یلع 

امهالک نیتبترمب و  وأ  هبترم  ثالثب  امإ  هسفن  یلع  یـشلا ء  قبـس  مزلیف  نیتبترمب  وأ  هبترمب  امإ  اهقبـسی  ام  یلع  هقباس  هروصلا  تناـکل 
.مدقملا هلاحتسا  مزلتسی  یلاتلا  هلاحتسا  هلاحتسالا و  نیب 

هماتلا هلعلل  اءزج  هیلعافلا و  هلعلل  هکرش  نوکی  نأ  یقبف  هلآ  هطساو و  وأ  هلقتسم  هلع  اهیمسق  دحأب  هروصلا  نوک  عانتما  فشکناف 

هلعلل انراقم  لولعملا  نوک  زیوجت  یف  ( 5  ) لصف

بـسحب دوجولا  یف  مدـقتلا  الإ  اهدافم  تسیل  هیلعلا  نأ  تیرد  هداـملل و  اـیناث  تاذـلا و  بسحب  هروصلل  ـالوأ  دوجولا  نأ  تملع  اـمل 
نوک یفاـنی  ـال  اـمهنیب  هیعملا  لولعملا و  عم  هلعلا  دوجوک  یلویهلا  یف  اـهدوجو  نوکیف  لولحلا  وـحن  یلع  هروـصلا  دوـجو  تاذـلا و 

یف هیعملا  ذإ  اهعم  لولعملا  نوکی  نأ  لولعملا و  اهنع  مزل  لعفلاب  هلع  تناک  اذإ  هلعلا  نأ  امک  لب  هدیفتـسم  یلویهلا  هدـیفم و  هروصلا 
.یناثلا مزلتسی  لوألا ال  هلالقتسا و  دوجولا و  هلیضف  یف  هیعملا  ریغ  دوجولا 

ام هنم  نیابم و  وه  هدیفی و  ام  هنم  یـش ء  دوجول  دـیفملا  اهل و  انراقم  اهریغ  اهنع  مزلی  هدوجوم  هروص و  تناک  اذإ  هروصلا  کلذـکف 
.نیمسقلا نیذه  دوجو  یلع  مئاق  ناهربلا  امهیف و  هقدصی  دوجولا  نیمسقلا و  هحص  نع  ضبقنی  لقعلا ال  قالم و  وه  هدیفی و 

لعفلاب هتاذ  یف  هموقت  دعب  هیف  هلاحلا  ضارعألا  دوجو  یف  هطساو  رهوجلا  نإف  ضارعألا  عم  رهاوجلا  لاح  اذکه  و 
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صاخ هجوب  ددعلاب  دحاو  یشل ء  هلع  مومعلاب  دحاولا  یشلا ء  نوک  هیفیک  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

.هجردلا کلت  یف  یلویهلا  نکی  مل  قبسلا  نم  هجرد  اهل  لب  هدحاو  هجرد  یف  یلویهلا  عم  تسیل  هروصلا  نأ  ققحت  نیبت و  امل 

هنع ضیفیل  یلویهلا  هب  قلعتی  هروصلا  ءارو  یـش ء  هلاحم  كانه ال  نأ  هیلعاف و  هلع  امات و ال  اببـس  تسیل  هروصلا  نأ  کلذ  عم  رهظ  و 
لیحتسی نکل  هیمرج  هعیبط  وأ  هروص  هنوک  نع  الضف  ایناسفن  ارهوج  هنوک  هلاحتسال  یناحبس  یـسدق  لعف  یهلإ و  يرون  رهوج  وه  و 

بر نذإب  هیمرجلا  هروصلا  بهی  ینالقعلا  رونلا  اذـهف  اعیمج  امهب  رمألا  متی  امنإ  لب  الـصأ  هروص  طسوت  الب  هنع  اـهناضیف  لـمکی  نأ 
.یلویهلا تاذب  هروصلا  میقی  نأب  سکعلا  نود  هقلطم  یه  ثیح  نم  هروصلا  تاذب  یلویهلا  میقی  هدرجملا و  روصلا 

بیقعتب اهاقبتـسا  اهمادأ و  یلویهلا  اهب  تسبلت  هنیعم - هروص  تعطقنا  اذإ  هنأ  کلذ  هیفیک  رم و  امک  روصلاب  الإ  الـصأ  اهل  تاذ  ذإ ال 
- اهفلاخت اهنإ  ثیح  نم  هماقإلا و  یلع  یسدقلا  میقملا  نواعت  ام  هروص  اهنأ  یف  هقباسلا  كراشت  هقحاللا  نإ  ثیح  نمف  هبقاع  هروص 

هموقتم نوکت  هلاحم  الف  اهلولعم  هلعلا و  نیب  هطساو  هجو  نم  هروصلاف  هقباسلاب  ناک  يذلا  رهوجلا  ریغ  رهاوج  لعفلاب  یلویهلا  لعجت 
.هضحم هوق  یه  یتلا  یلویهلا  یف  اهتیلعف  هوق  لعف و  یه  یلویهلا و  نم  اتوبث  الصحت و  مدقأ  یهف  تاذلاب - امدقت  همدقتم  هلعلاب و 

دوجول أدبم  هقلطم   (1) هعیبط نوک  لقعلا  يوتف  یف  حصی  فیک  لوقت  کلعل  و 

نوکی هیرهد و  هیـصخش  هدـحو  و  هینامز - هیماـهبإ  هدـحو  اهتدـحو  نوکی  رم  اـمک  هیعون  هعیبط  اـهنوکل  هیمـسجلا  هروصلا  لوقأ  - 1
دوجو اهل  سیل  ههجلا  هذه  نم  اهنإف  هینامزلا  هیماهبإلا  اهتدحو  بسحب  هیرهدلا ال  هیصخشلا  اهتدحو  بسحب  یلویهلا  دوجول  هطـساو 
هداملل هروصلا  هطاسو  نأ  تبثف  هداملا  دوجول  هطساو  نوکی  فیکف  هدملا  هداملاب و  هقوبسم  هثداح  نوکت  یتلا  صاخشألا  دوجوب  الإ 
دحاولل هلع  مومعلاب  دحاولا  نوک  مزلی  الف  هیددع  هیـصخش  هدـحو  ههجلا  هذـه  نم  اهتدـحو  يرهدـلا و  اهدوجو  بسحب  نوکی  امنإ 

هللا همحر  لیعامسإ  نطفتف ، ددعلاب 
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.لولعملا نم  انیعت  يوقأ  الصحت و  دشأ  نوکی  نأ  بجی  هلعلا  نأ  عم  هیددع  هدحول  هلع  هیمومع  هدحو  یصخش و 

ضبقنی لقعلا ال  نأ  هصخلم - مهحاورأ  هللا  سدق  ءامدقلا  نم  هریغ  سیئرلا و  خیـشلا  هدافأ  ام  امهدحأ  نیهجوب - ترکذ  امع  باجیف 
عونلاب دحاولا  نإف  کلذک  انهاه  ددعلاب و  دحاول  هلع  ددعلاب  دـحاوب  همومع  هدـحو  ظفحتـسی  يذـلا  مومعلاب  دـحاولا  نوکی  نأ  نع 

رومأ دحأ  مامـضناب  هباجیإ  متی  امنإ  هنأ  الإ  قرافملا  کلذ  وه  لصألا  بجوملا  هقیقحلاب  قرافملا و  وه  ددـعلاب و  دـحاوب  ظفحتـسم 
.هنیعب تناک ال  اهیأ  هنراقی 

قرافملا نیب  هتطـساوب  هبـسانملا  لوصح  ههج  نم  ریثأتلا - مات  ددعلاب  دحاولا  لعجی  امنإ  لب  هیددـعلا  هدـحولا  نع  هجرخی  کلذ ال  و 
.هضحم هوق  هتاذ  یف  وه  ام  نیب  ههج و  لک  نم  لعفلاب  وه  يذلا  ضحملا 

الإ دارفألا  تایـصوصخ  نم  یـش ء  اهتیببـس  یف  لخدی  نأ  ریغ  نم  یلویهلل  تاذلاب  هلع  هیدادتمالا  روصلا  هعیبط  تناک  امل  هلمجلاب  و 
دوجولا و هیقاب  ریثأتلا  همات  هیـصخش  اتاذ  ددعلاب  دحاوب  مومعلاب  دحاو  مامـضنا  نم  تاذلا  هفلتؤم  اهل  هماتلا  هلعلا  تناک  دـقف  ضرعلاب 

وه امل  هلع  ددعلاب  دحاوف  هلعلا  ءزج  اهنم  یـش ء  دارفألا و ال  تسیل  ذإ  هلـسرملا  هعیبطلا  کلت  صاخـشأ  رثکتب  هرثکتم  ریغ  صخـشتلا 
.کلذک

اهدانتسا هلاحتساب  اهیلع  مکحی  یتح  مهوت  امک  تاذلا  نیعتم  اصخـش  تسیل  یلویهلا  نأ  وه  هللا و  نوعب  مقارلا  لابب  رطخ  ام  امهیناث  و 
قلطمب لصح  دق  اهنیعت  نأل  نیعتلا  نم  صقان  وحن  اهنیعت  صخشتلا و  نم  رخآ  برض  اهصخشت  امنإ  لب  دوجولا  ماع  رمأ  یلإ 
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یلإ رظنلا  عطق  عم  وه  وه  ثیح  نم  لقعلا  هظحال  اذإ  یسنجلا  ینعملاک  هینهذلا  رومألا  نیعتب  اهنیعت  هبشأ  امف  هصاخ  هروصب  روصلا ال 
.اهریغ لوصفلا و 

یه امنإ  هذـه  لب  هروصلل  هیعون  هدـحول  هدنتـسم  نوکت  نأ  اهتاذ  یف  تبأ  هیـصخش  هدـحو  تسیل  یلویهلل  یتلا  هیـصخشلا  هدـحولاف 
وحن یلویهلا و  لصحت  هبترم  نأل  سیلف  یـسدقلا  رمـألا  مامـضنا  یلإ  راـقتفالا  اـمأ  ربدـتملا و  لـمأتملل  فشکنی  اـمک  کلذـب  هنیعتم 

هظوفحم نوکتل  هیلإ  ترقتفا  اببـس  اهنوک  یف  هروصلا  نأل  لب  مومعلاـب  دـحاو  نود  ددـعلاب  دـحاو  یلإ  دانتـسالا  یعدتـسی  اهـصخشت 
.رم امک  هیصخشلا  اهدارفأ  نم  دحاوب  هب و  دوجولا 

ارود رئاد  ریغ  هجو  یلع  صخـشتلا  یف  يرخألا  یلإ  هروصلا  یلویهلا و  نم  لـک  راـقتفا  هیفیک  یف  اورکذ  مهنأ  کـلذ  حـضوی  اـمم  و 
تاذ سفنبف  یلویهلا  صخـشت  امأ  هلاحم و  اهیف ال  همئاقلا  هروصلا  هیـصخش  یلع  هیـصخشلا - هیهاملا و  هقباـس  یلویهلا  نأ  الیحتـسم 

هروصلا امأ  اعیمج و  اهتیهام  یلویهلا و  هیـصخش  نم  مدـقأ  اهتیـصخشب  ـال  اـهتیهامب  روصلاـف  هیـصخشلا  اـهتیوهب  ـال  هقلطملا  هروصلا 
هریصب یلع  نکف  هروصلا  نیعت  نم  هروصلا ال  نم  ادافتسم  انیعت  هنیعتم  یلویه  یلإ  رقتفت  امنإ  یهف  هیصخشلا 

لیصحت ثحب و 

هداملاب صخـشتت  امنإ  یهف  نیعلا  یف  هریثک  اصاخـشأ  لمتحی  هیعون  هعیبط  لک  نأ  یناهربلا  نایبلاب  ررقت  امل  سأر  نم  لوقت  نأ  کل 
.رودلا مزلیف  هروصلاب  ناک  نإ  هیاهن و  یلإ ال  داوملا  لسلستی  يرخأ  هدامب  تناک  نإ  هداملا  کلت  صخشتف 

نم یلویهلاب  صخشتت  اهنأ  لوألا  ینعم  نأل  کلذ  هروصلاب و  یلویهلا  صخشت  ینعم  ریغ  یلویهلاب  هروصلا  صخـشت  ینعم  نأ  ملعاف 
تـسیل دادعتـسالا و  هیلباقلا و  یه  یلویهلا  هقیقح  نإف  تاصخـشملاب  هامـسملا  ضارعألا  نم  همزلی  امل  وأ  صخـشتلل  هلباق  یه  ثیح 

.صخشتلل هلعاف 
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العاف نوکی  فیک  لباقلا  هیـصخشلا و  لبقی  لباق  یلإ  جاتحی  يأ  هداملاب  صخـشتت  امنإف  هرثکلا  لمتحی  عون  لک  مهلوق  ینعم  اذه  و 
هامسملا اهلاثمأ  یتم و  نیألا و  عضولاک و  هروصلل  هفنتکملا  ضارعألا  نم  هیصخشلل  بیرقلا  دیفملا  وه  هل  لعافلا  لب  هل  لباق  وه  امل 

رودلا و مزلی  الف  اهصخشتل  هدیفم  هلعاف و  یه  ثیح  نمف  هقلطملا - هروصلاب  یلویهلا  صخشت  يأ  سکعلا  ینعم  امأ  تاصخشملاب و 
.لسلستلا ال 

لیصحت ثحب و 

مامـضنا یلع  فقوتم  هنأل  حیحـص  ریغ  ناک  هجو  يأ  یلع  يرخألا  تاذـب  هروصلا  هداملا و  نم  لـک  صخـشت  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  و 
ریغ قلطملا  نإف  امهنم  لک  صخـشت  یلع  فقوتم  يرخألا  تاذ  یلإ  امهنم  لک  تاذ  مامـضنا  يرخـألا و  تاذ  یلإ  اـمهنم  لـک  تاذ 

.هریغ هیلإ  مضنی  الف  دوجومب  سیل  ام  دوجوم و 

اذکف ادوجوم  امهنم  دحاو  لک  هروریص  یلع  فقوتی  ال  هیهاملا - یلإ  دوجولا  مامضنا  نأب  ادنتـسم  همدقملا  هذه  عنمب  هنع  باوجلا  و 
.هیهیدب اهنوکل  عنملل  هلباق  ریغ  هریخألا  همدقملا  نأل  دودرم  انهاه 

بـسحب امهتینینثا  لب  هیلإ  مضنم  مضنم و  نیددـعتم  نیرمأ  جراخلا  یف  اسیل  امهنأل  دراو  ریغف  دوجولا  هیهاـملا و  لاـحب  ضقنلا  اـمأ  و 
اهنإف دوجوم - ریغ  قلطملا  یـشلا ء  نأ  یه  و  يرخألا ]  ] یلوألا همدقملا  عنمب  باوجلا  لب  اقباس - رم  امک  نهذـلا  یف  یلقعلا  لیلحتلا 

الب يأ  دـییقتلا  قالطإلا و  دـیق  نع  قلطملا  یـشلا ء  امأ  دوجوم و  ریغ  دـیقلا  نع  قالطإلا  دـیقب  قلطملا  نأ  حیحـصلا  هحیحـص و  ریغ 
یه ثیح  نم  تایهاملا  دوجوب  نیلئاقلا  ءالقعلا  نم  نیربتعملا  دنع  دوجوم  وهف  امهنم  یش ء  مدع  هظحالمب  امهنم ال  یـش ء  هظحالم 

.اهصاخشأ دوجو  نیعب  یه -

ذخؤی نأ  نکمی  دییقت و  قالطإ و  طرش  الب  ذخؤی  نأ  نکمی  هیهاملا  نأ  لصاحلاف 
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انهذ و الإ  هدوجوم  ریغ  رخآلاب  انهذ و  اجراخ و  هدوجوم  نیهجولا  دحأب  هذوخأملا  یهف  حضاو  قرف  نیرابتعالا  نیب  قالطإلا و  طرشب 
.مزال ریغ  روذحملا  روذحم و  ریغ  مزاللاف  یناثلا - نود  لوألا  وه  هیف  نحن  امیف  مزاللا 

ءانب هب  باجأ  هلعل  يزارلا و  مامإلا  رخآلا  رکذ  یسوطلا و  ققحملا  امهدحأ  رکذ  یضرملا  ریغ  یـضرملا و  نیباوجلا  نیذه  نأ  ملعا  و 
.جراخلا یف  عئابطلا  دوجو  هزیوجت  مدع  یلع 

- بینذت

دوجولا و هبترم  یف  رخآلاک  امهنم  لک  ریـصی  نأ  مزلتـسی  هنأ ال  الإ  يرخألا  عفرب  عفترت  تناک  نإ  هروصلا و  هداملا و  نم  دـحاو  لـک 
اذإ سیلف  لولعملا  وه  رخآلا و  امأ  لولعملا و  عفر  تعفر  اذإ  هلعلا  یه  امهادحإ و  نأل  کلذ  اهلولعم و  هیـضتقم و  هلع  لک  یف  اذکه 

.تاذلاب هیلبق  هعفر  لبق  هعوفرم  هلعلا  تناک  عفر  اذإ  لب  هلعلا  تعفر  عفر 

دـیلا و یتکرحک  دـحاو  نامز  یف  اعم  امهنأ  عم  اتاذ - مدـقتم  هلعلا  عفر  رخأتم و  لولعملا  عفر  نإف  کـلذ  نم  سکعلاـب  اـنهاه  رمـألاف 
مدـقتلا و نم  نیهجولا  الکف  روصتلا  بسحب  امأ  نامزلا و  یف  ناـعم  اـمه  هتکرح و  عفر  یلع  مدـقتم  اـهتکرح  عفر  نإ  ثیح  حاـتفملا 

.نإلا مللا و  یناهرب  یف  امک  امهیف  زئاج  نییتاذلا  رخأتلا 

مدعلا ثحابم  یف  اذه  رم  دق  و 
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لوصف هیف  اهب و  قصتلی  ام  هعونملا و  اهروص  هیرهوج  یلإ  هراشإلا  ماسجألل و  هصاخلا  عئابطلا  تابثإ  یف  عبارلا  نفلا 

اهانعم یلإ  هراشإلا  یف  ( 1  ) لصف

ماسجألا ریـصی  اهب  داعبألا  لوبق  دادتمالا و  ریغ  رخآ  ینعم  هیعیبطلا  ماسجألا  عاونأ  نم  دـحاو  لکل  نأ  یلإ  نوءاشملا  ءامکحلا  بهذ 
ام فلاخی  یمـسج  عون  لک  یف  دـجوی  ام  لیـصحتلا و  میوقتلاب و  عونلا  یلإ  هبوسنم  يأ  هیعون  هروص  تیمـس  اذـهل  هفلتخم و  اعاونأ 

يوق و یمـستف  هیتاذلا  اهتانکـس  اهتاکرح و  يدابم  هفلتخملا و  اهراثآ  يدابم  مهدنع  اضیأ  یه  هینامـسجلا و  عاونألا  رئاس  یف  دـجوی 
.هبکرم اعاونأ  اهب  سنجلا  هروریصل  تالامک  اضیأ  یمست  عئابط و 

نم دحاو  لک  نم  رمألا  کلذ  هیرهوج  نایب  ذخأی  نأ  دحأل  ماسجألا  نم  یعیبط  مسج  لک  یف  دحاو  رمأل  فاصوأ  تاناونع و  هذـهف 
هیلإ الصوم  اقیرط  اهلعجی  توعنلا و  هذه 

راثآلا تاکرحلل و  اهتیئدبم  ههج  نم  اهتابثإ  یف  ( 2  ) لصف

[ کلذ یلع  لالدتسالا  ]

ماسقأ نم  مسقب  اهنم  لک  هصتخملا  هفلتخملا  راثآلل  یضتقملا  نأ  یف  بیر  ال 
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مایتلالا كاـکفنالا و  لوبقک  هفلتخم  اراـثآ  ماـسجألل  نأ  ملعن  اـنأل  هتاذ  نع  هجراـخ  ریغ  هفلتخم  ارومأ  نوکی  نأ  دـب و  ـال  ماـسجألا 
تایکلفلا و ماسقأ  نم  مسق  لک  صاصتخاک  ءامسلا و  بکاوکلاک و  امهعانتما  رانلا و  ضرألاک و  رـسعب  وأ  ءاوهلا  ءاملاک و  هلوهـسب 

لاوزلا دنع  اهبلط  لوصحلا و  دنع  اهظفح  یلع  لوبجملا  وأ  هل  همزاللا  هفیفکلا  عضولا و  ناکملا و  لکشلا و  نم  هل  امب  تایرـصنعلا -
.هقح یف  روصتی  ام  عرسأ  یلع  رساقلا  لاوز  درجمب  اهیلإ  عوجرلا  رساقب و 

ءامـسلا یلإ  كرحتی  امنإ  فیفخلا  رـصنعلا  هتاذ و  بسحب  زکرملا  یلإ  كرحتی  امنإ  الثم  لیقثلا  رـصنعلا  نأ  اـضیأ  هرورـضلاب  ملعن  و 
.هتاذ دوجو  تالصحم  هتاذ و  تاموقم  نع  هتاذ و  نع  جراخ  ریغ  امهنم  دحاو  لکب  صاخ  رمأ  بسحب  وأ  اهتاذ  بسحب 

مالکلا هضحم و  هلباق  تملع  امک  اهنأل  یلویهلا  راثآلا و ال  تقفتال  الإ  هقفتملا و  هیمـسجلا  یه  نوکت  نأ  نکمی  ـال  يداـبملا  کـلتف 
یف راثآلا  قافتا  وه  هکرتشملا و  هیمـسجلا  هیئدبم  یف  روکذملا  روذـحملا  لثم  دوعیف  تایرـصنعلا - یف  هدـحاو  اهنأل  یـضتقملا و  یف 
نأل طسو  الب  ءادتبا  يرابلا  یلإ  اضیأ  اهدانتـسا  زوجی  ماسجألا و ال  عیمج  یلإ  هتبـسن  يواستل  قرافملا  لقعلا  رادلا و ال  هذـه  ماسجأ 

.اناضیف ارودص و  یلاعت  هنم  مدقأ  هینإ  هیهام و  اهنم  فرشألا  و  هدحاو - هبسن  ءایشألا  یلإ  يرابلا  هبسن 

ضعب صاصتخاف  بیترتلا  همکحلا و  ذخأ  لطبی  مل  ام  حجرم و  ریغ  نم  حیجرتلا  زوجی  مل  ام  راتخملا  لعافلاب  لوقلا  یفانی  اذـه ال  و 
هروصلاب یمـسملا  وه  صـصخم و  نم  میلعلا  رطافلا  میکحلا و  لعافلا  نم  هلوصح  یف  دـب  ال  هصوصخم - راـثآ  تافـصب و  ماـسجألا 

.هیعونلا

لعافلا تبثی  نم  دـنع  اضیأ  هسوسحملا  لب  هسوسحملا  ریغلا  تایفیکلا  يوقلا و  رئاس  لب  هیعونلا  روصلا  تاـبثإ  باـب  دـسنی  اـمنإ  معن 
لاجم قبی  مل  تاسوسحملا و  یلع  دامتعالا  عفترا  هیفازجلا  هدارإلا  هذـه  نیکمت  عم  ذإ  همکح  عاد و  الب  هدارإ  هل  نم  ینعمب  راـتخملا 

قلخی نأ  ناسنإلا  نمأی  اضیأ  تایرظنلا و ال  مولعلا  یف  رظنلا  تامدقملا و  یف  لّمأتلل 
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اذـه نومزتلی  سانلا  رثکأ  اهیلع و  یه  ام  فالخ  یلع  اهلک  ءایـشألا  يری  اجتنم و  میقعلا  اـمیقع و  جـتنملا  لکـشلا  اـهب  يری  رومأ  هیف 
رئاس نارقألا و  یلع  قوفتلا  هاجلا و  بح  نم  هئیـس  تاداع  قالخأ و  هحیبق و  لاـمعأ  قبـسل  اـهب  هللا  مهبقاـع  همکحلا  نع  مهـضارعإل 

الوصأ مهیلع  دحأ  شوشی  الئل  همکحلا  مهراکنإ  ملعتلا و  نع  مهفاکنتـسال  اببـس  تراصف  مهـسوفن  یف  تمکحتـسا  هیناسفن  ضارمأ 
تاداعلا و ضارمألا و  کلت  نم  مهیرتعی  ام  عم  لوصألا  کلت  مهتأجلأف  هریـصب  ریغ  نم  افقلت  ادیلقت و  مهیملعم  نم  اهوذـخأ  هدـساف 

هللا یقو  راتخملا  لعافلا  هومس  امب  لوقلا  یلإ  راظنألا  راکفألا و  روشق  نم  مهدنع  امب  افعـش  تایمکحلا  هقحلا و  مولعلا  نع  ضارعإلا 
.نیدلا یف  مهرض  مهرش و  نیکلاسلا 

هیئاطـسفوسلا نم  نیمدـقألا  هرود  یف  ام  ءازإب  هیمالـسإلا  هرودـلا  یف  هلطعملا  ءالؤه  نیملـسملا و  یلع  هرخآلا  قیرط  عاطق  ءالؤه  نأل 
تـسمطنا ضرألا و  هجو  نع  همکحلا  تعطقنا  ءارآلا  هذه  لثم  روهظل  نإ  نیققحملا  ضعب  لاق  ربدتملا  فصنملا  دنع  یفخی  امک ال 

- هیسدقلا مولعلا 

هوجوب لالدتسالا  اذه  یلع  ضرتعا  و 

لوألا هجولا 

هروص نوکی  نأ  مزلی  ماسجألا ال  یف  رثأ  بجوم  لک  ذإ  هصوصخم  اضارعأ  هصوصخملا  راثآلل  يدابملا  کلت  نوکی  نأ  زوجی  مل ال 
قرحلا أدـبم  هیماحلا  هدـیدحلا  یف  هرارحلا  هیرهوج و  هروصب  سیل  هکرحلل و  ام  أدـبم  يرـسقلا  ریغ  يرـسقلا و  لـیملا  نإـف  هیرهوج 
يداـبم ضارعـألا  تراـص  هریثـک  عضاوم  یف  اذـکه  هیرهوج و  هروصب  تسیل  هرارحلل و  ببـس  عضاوملا  ضعب  یف  هکرحلا  مسجل و 

.لیبقلا اذه  نم  اروص  هومتیمس  ام  نکیلف  راثآلل 

.اهریغ لعافلا  تادعم و  یه  لب  راثآلل  يدابم  ضارعألا  هذه  تسیل  لاقی  ال 

زوجی هعیبطلا ال  نأ  یلع  هلئاسر  ضعب  یف  لدتسا  دق  سیئرلا - خیشلا  نأ  کلذ  دکؤی  امم  اروص و  هومتیمـس  امیف  اذه  لثم  لوقن  انأل 
ضارعألا تافصلل و  أدبم  نوکی  نأ 
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ءاملا رانلا و  یف  هدوربلا  هرارحلاک و  تایفیکلا - تاکرحلا و  لثم  ءامکحلا  روهمج  دـنع  روهـشملا  وه  اـم  یلع  اـهتدام  یف  هلـصاحلا 
هنیب و عضو  هکراشم  الب  لعف  هنع  ردـصی  نأ  زوجی  مسجلاب و ال  هدوجو  هماوق و  ینامـسجلا - لعفلا  ردـصم  نأل  کـلذ  لاـق و  ثیح 

.هنع ردصی  ام  نیب 

الإ لعف  اهنع  ردـصی  الف  هینامـسج  هوق  هعیبطلا  اهماسجأ و  هطـساو  الب  لعف  اهنع  ردـصی  ماـسجألا ال  یف  هعبطنملا  يوقلا  تناـک  اذإـف 
فیک مسجلا و  سفن  یف  مسجلا ال  نع  هجراخ  ءایشأ  یف  حصی  امنإ  همامتإ  یف  طرش  اهمسج  هطساو  يذلا  لعفلا  اهمسج و  هطـساوب 

نیب هیف و  یتلا  هعیبطلا  نیب  هطـساو  مسجلا  نوکی  نأ  نکمی  هطـساو و ال  اهمـسج  نوک  هلعاف  اهنوک  طرـش  مسجلا و  یف  اهلعف  حـصی 
.اعطق لاحم  اهماسجأ  یف  اهلعف  نذإف  هتاذ 

کلتب عبطنملا  مسجلا  نأ  وه  کلذ  ریغ  ـالثم  هدوربلا  هرارحلا و  هکرحلا و  لـثم  ءایـشألا  کـلت  أدـبم  یه  هعیبطلا  نإ  اـنلوق  ینعم  لـب 
- هتردـق تلج  هقلاخ  نذإب  اهیلع  روصلا  بهاو  اهـضافأ  اهل  اهدادعتـسا  مت  اذإف  ءایـشألا  کلتل  هعیبطلا  ثودـحب  دعتـست  اـمنإ  هعیبطلا 

دعب مسجلا  یلع  ضیفی  يرخألا  يوقلا  کلذکف  ضیفلا  کلذل  مات  ؤیهت  صاخ و  دادعتسا  دعب  مسجلا  یلع  تضاف  هعیبطلا  نأ  امکف 
کلذ لوبقل  اطرش  ماسجألا  یف  هعیبطلا  دوجو  ناک  امل  هنأ  الإ  اهیف  هعیبطلا  ثودح  دعب  ثدحی  ماتلا  دادعتسالا  اهلوبقل و  مات  دادعتسا 

.كاذل أدبم  وأ  کلذل  ببس  هعیبطلا  نإ  لیق  ضیفلا 

رخأتملا دوجول  اطرش  هدوجو  ضعبلا و  دوجو  یلع  هدوجو  امدقتم  تافصلا  تائیهلا و  ضعب  تدجو  تلمأت  اذإ  اذه  ریغ  یف  اذکه  و 
طرـش وـه  يذـلا  ضعبلا  کـلذ  دوـجوب  رخآ  ضعب  لوـبقل  دادعتـسالا  ماـمت  دعتـسی  اـمنإ  ضعبلا - کلذـل  هلباـقلا  هداـملا  نأ  ینعأ 

.یهتنا هانلق  ام  یلإ  هعیبطلا  هبسن  اهتافص  اهاوق و  یلإ  سفنلا  هبسن  کلذک  رخأتملل و  ببس  هنإ  هیلع  لاقی  هجولا  اذهبف  ماتلا  دادعتسالا 

ءاـملا و یف  هدوربـلا  راـنلا و  یف  هرارحلا  لـعاف  نأ  تبث  اـمل  هنإـف  لـعاوف  تسیل  راـثآلل و  تادـعم  رومـألا  هذـه  نأ  یف  حیرـص  وه  و 
کلتل انراقم  ارمأ  سیل  ضرألا  یف  هدومجلا 
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ءاملا هطـساوب  ءاملا  ریغ  یف  لصحت  یتلا  هدوربلا  یف  رانلا و  هطـساوب  رانلا  ریغ  یف  لصحت  یتلا  هرارحلا  یف  کلذ  لثم  زجیلف  ماسجألا 
.کلذ ریغ  ریوصتلا و  دیلوتلا و  ءامنإلا و  يذتغملا و  رهوج  هیبش  یلإ  هلاحإلاک  راثآلا  رئاس  یف  کلذک  و 

.اهلاثمأ هدوربلا و  هرارحلا و  لیملاک و  هیضرعلا  یفانی  یتلا ال  تادعملا  طئارشلا و  نم  اهنوک  الإ  تبثی  مل  اروص  اهنومسی  امف 

روصلا و هدافإک  الاعفأ  اهیلإ  نوبـسنی  نیءاشملا  دـنع  هلاعف و  اهنومـسی  مهنأ  عم  ضارعأ  هروصملا  هیمانلا و  هیذاغلاک و  يوقلا  اضیأ  و 
.هیضرعلاب یلوأ  اهریغف  اضارعأ  مهدنع  هیوقلا  تارثؤملا  هذه  تناک  اذإف  اهریغ 

سیل رهاوج  نوکت  نأ  بجی  ماـسجألا  یف  هفلتخملا  راـثآلا  يداـبم  نوکت  یتـلا ]  ] روصلا نأ ]  ] تاـبثإ یلع  مهلالدتـسا  نأ  باوجلا  و 
کلتف هفلتخم  تاصـصخم  نم  اهل  دـب  هفلتخملا ال  راثآلا  نإف  هدـعم  اللع  اهنوک  یفکی  لب  هیلعاـف  ابابـسأ  يداـبملا  نوک  یلع  اـفقوتم 
هلاحم رهاوج ال  نوکتف  قئاقحلا  هفلتخم  اهب  ماسجألا  نوکی  یتح  هیتاذـلا  اهلوصف  يدابم  ماسجألا و  تایتاذ  تناک  نإ  تاصـصخملا 

.اهریغ تاصصخم  یلإ  جاتحیف  هیجراخلا  راثآلاک  نوکتف  اضارعأ  تناک  نإ  مهدنع و  رهوجلا  موقم  ذإ 

اراثآ تسیل  یه  تاصـصخم  یلإ  یهتنی  وأ  رودـی  وأ  هیاهنلا  ریغ  یلإ  لسلـستی  نأ  امإف  تاصـصخملا  تاصـصخم  یلإ  مالکلا  لقننف 
.بولطملا وه  ثلاثلا و  نیعتف  نالیحتسم  نالوألا  هفلتخم و  اعاونأ  یعیبطلا  مسجلا  اهب  مسقنی  هعونم  هموقم  اروص  لب  ماسجألل 

اوققح ام  دـعب  هحماسملا  باب  نمف  هلاعف  اهنأب  مهلوق  تایفیکلا و  يوقلا و  ضعب  یلإ  هداـفإلا  لـعفلا و  هبـسن  نم  مهنم  عقو  اـم  اـمأ  و 
نم هعیبطلا - لعف  یمـسملا  نأب  اوحرـص  دق  مه  داوملا و  هقالع  نع  تاذلا  يربتم  نوکی  نأ  بجی  داجیإلا  یف  لعافلا  نوک  نم  رمألا 

.اهریغ بهاولا  هطساو و  یهف  کلذ  ریغ  امأ  تالاعفنالا و  تاکرحلا و  باب 

.مهوذح وذحی  نم  نیمجنملا و  نییرهدلا و  ءابطألاک و  همکحلا  یف  نیصقانلا  یلع  الإ  یفخ  امم  اذه  سیل  و 
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یناثلا هجولا 

ضعب و نود  ماسجألا  ضعبب  هیصوصخ  قرافملل  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  ءاوسلا  یلع  ماسجألا  رئاس  یلإ  قرافملا  هبسن  نأ  ملـسن  انأ ال 
.هفلتخملا راثآلا  قرافملا  نع  ردصی  نأ ال  ذئنیح  هنم  مزلی  هنأ  ملسن  نکل ال  کلذ  ملس  ول 

ردصی امک  هفلتخملا  راثآلا  قرافملا  نع  ردصی  اهبسحب  هفلتخم - تادادعتـسا  اهتایلویه  ماسجألل و  نکی  مل  ول  کلذک  نوکی  امنإ  و 
.اهیلع هضئافلا  هفلتخملا  تالامکلا  هنع 

نم همسف  تئش  ام  وأ  هصاخ  هلاح  وأ  صاخ  دادعتـسا  نم  اهنم  لکل  دب  هکرتشملا ال  هیمـسجلا  یف  اهقافتا  دعب  ماسجألا  نأ  باوجلا  و 
- دعتسملا تاذ  یف  هررقتم  هصاخ  هفص  هؤشنم  یمدع  رمأ  هوقلاک  دادعتسالا  نأل  هریغ  وأ  دادعتـسالا  کلذ  اهیلع  أرطی  اهب  هیـصوصخ 

.هصوصخم هیمسجل  اضراع  ناکل  اضراع  ارمأ  تناک  ول  هفصلا  کلتف 

اعذج مالکلا  داع  مسجلا  کلذ  تاذ  نع  ارخأتم  اضراع  ارمأ  اضیأ  هیصوصخلا  تناک  ولف  مسجلا  کلذ  هیصوصخ  یف  مالکلا  امنإ  و 
.هل اموقم  هیلع  امدقتم  صوصخملا  مسجلا  کلذ  یف  الخاد  ارمأ  هرخألاب  هیصوصخلا  نوکی  نأ  دب  الف  رودی - وأ  رمألا  لسلستیف 

نوکی هصوصخم  روص  یلإ  جاتحی  امم  اهراثآ  اهضراوعب و  ماسجألا  صاصتخا  ناک  اذإ  لوقی  نأ  دحأل  سیلف  اذکه  رمألا  ققح  اذإف 
صاصتخا ببس  امف  روصلا  کلتب  ماسجألا  کلت  زایتما  لصأ  یف  مالکلا  دوعیف  راثآلا  ضراوعلاب و  ماسجألا  تاصاصتخا  بابسأ  یه 

.هیمسجلا یف  اهقافتا  دعب  هب  هصاخلا  هتروصب  ماسجألا  نم  عون  لک 

عاونألل تاموقم  اهتایوه  اصاخ و  اعون  هقلطملا  هیمـسجلا  لوصحل  بابـسأ  اـهتادوجو  روصلا  کـلت  نأ  نم  هیلإ  انرـشأ  اـمل  کـلذ  و 
نوریحتی مهنإ  یتح  عضاوملا  نم  ریثک  یف  رمألا  مهیلع  شوشتی  یمکحلا  رسلا  اذه  نع  سانلا  رثکأ  هلفغل  هصاخلا و  اهتایهامب 
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صاـصتخا ببـس  ناـسنإلا و  یف  یتلا  ناویحلا - هصحب  قطاـنلا  صاـصتخا  ببـس  نوبلطی  هطیـسبلا و  لـب  هبکرملا  عاونـألا  لوصف  یف 
اهتبترم هرخأتملا  امهلاثمأ  لـهاصلا و  قطاـنلل و  هماـعلا  مزاوللا  نم  ناویحلا  نأ  نوملعی  ـال  سرفلا و  یف  یتلا  ناویحلا  هصحب  لـهاصلا 

نم هصحب  هصاـصتخا  و  سنجلل - لـصفلا  لوـصح  نم  هیف  هیمللا  بلطب  یلوأ  لـصفلل  سنجلا  لوـصحف  تاـموزلملا  هذـه  هبترم  نع 
.امهیف اهبلطی  هسنج 

- ثلاثلا هجولا 

اراثآ اهـضعبل  هصوصخم و  اراثآ  ماسجألا  ضعبل  دیفیف  ماسجألا  یلإ  هتبـسن  فلتخی  اهب  هفلتخم  تاهج  قرافملل  نوکی  نأ  زوجی  هنأ 
.اعون ماسجألا  رثکت  بسح  هریثک  تاقرافملا  ددع  نوکی  وأ  هیعون  روص  یلإ  هجاح  ریغ  نم  يرخأ  هصوصخم 

نومیذاثاغا و ثروغاثیف و  سلقذابنأ و  طارقـس و  لثم  هیملعم  هخایـشأ و  نم  هوذح  وذحی  نم  نطالفأک و  نومدـقألا  هیلإ  بهذ  امک 
مهنع يور  اـم  بسح  هیناورـسخلا  هفـسلفلا و  نیطاـسأ  هیقرـشملا و  همکحلا  كوـلم  سرفلا و  ءاـمکح  مظاـعأ  نم  مهریغ  سمره و 

نأ نم  قارشإلا  همکحب  یمسملا  هباتکک  و  تامواقملا - عراشملاب و  یمسملا  تاحراطملاک  هبتک  یف  قارشإلا  بحاص  یهلإلا  خیشلا 
هب و هیانع  وذ  عونلا  کلذل  ربدـم  لقع  وه  سدـقلا و  ملاع  یف  ابر  اهتابکرم  رـصانعلا و  طئاسب  بکاوکلا و  كالفألا و  نم  عون  لکل 
روعشلا و همیدع  هطیسب  هوق  نع  تابنلا - یف  هفلتخملا  لاعفألا  هذه  رودص  عانتمال  هیمانلا  ماسجألا  یف  دلوملا  یمنملا و  يذاغلا و  وه 

.اهب روعش  انل  ناکل  الإ  انسوفن و  نع  انیف 

ریغ نم  هشیرلا  کلت  هجزمأ  فالتخال  ناک  امنإ  سیواوطلا - شایر  نم  شیر  یف  هبیجعلا  ناولـألا  نإ  لوقی  نمم  نوبجعتی  ءـالؤه  و 
عیمج نوبسنی  سرفلا  نیینانویلا و  نم  مظاعألا  ءالؤه  لب  ظفاح  عون  بر  یلقع و  ربدم  طوبضم و  نوناق  یلک و  ببس  یلإ  دنتـسی  نأ 

هیجازملا و بسنلا  هبیجعلا و  هبکرملا  تائیهلا  هذه  نإ  نولوقی  بابرألا و  کلت  یلإ  اهتائیه  ماسجألا و  عاونأ 
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بر یف  هیرون  هئیهل  لظ  الثم  کسملا  هحئارک  عونل  هطیسبلا  هئیهلا  نأ  امک  هیرونلا  بابرألا  کلت  یف  هیونعم  تاقارـشإل  لالظ  اهریغ 
.هعون مسلط 

یف هباذج  هوقل  هعضوم و ال  یف  رکذ  ام  یلع  ءالخلا  مدع  هرورـضل  سیل  هنأ  نیبت  امل  حابـصملا  یف  رانلا  یلإ  نهدلا  باذجنا  اولاق و 
.اهریغل اهتیربونصل و  ظفاحلا  رانلا  مسلطل  عونلا  بحاص  نم  یلک  ریبدتل  اضیأ  وهف  هیصاخلاب  رانلا 

مل نإ  نومیذاثاغا و  سمره و  تامـسلطلا و  بابرأ  تابثإ  یف  هغلابم  دـشأ  اوناـک  سرفلا  نإـف  تشهبیدرا  سرفلا  هامـس  يذـلا  وه  و 
هیناحورلا و مهداصرأ  مهتادهاجم و  مهتاضایر و  یلع  هینتبملا  هررکتملا  هقحلا  هدهاشملا  اهیف  اوعدا  لب  اهتابثإ  یلع  هجحلا  اورکذـی 

اومکح امیف  سویملطب  سخرباک و  نیمجنملا  نورظانی  نیءاشملا ال  نأ  امک  مهرظانن  نأ  اـنل  سیلف  اذـه  اولعف  اذإ  مهنادـبأ و  مهعلخ 
.لباب داصرأ  یلع  لوع  وطسرأ  نإ  یتح  هیضرألا - مهتالآب  هیسحلا  مهتادهاشم  نع 

مهالت و نمم  مهریغ  مهعبت  یتح  هیکلفلا  رومألا  یف  هینامسجلا  داصرألا  باحصأ  نم  هدودعم  صاخشأ  وأ  صخـش  دصر  ربتعا  اذإف 
مهتاولخ و بسحب  هیلقعلا  مهداصرأب  اهودهاش  رومأ  یف  هلأتلا  همکحلا و  نیطاسأ  لوق  ربتعیلف  موجنلا - هئیهلا و  ملعک  امولع  هیلع  اونب 

.هیرونلا اهبسن  اهتئیه و  هریثکلا و  لوقعلا  نم  اهودهاش  امیف  مهتاضایر 

امک هیرونلا  اهبـسن  هیلقعلا و  اهتائیهل  لالظ  اهریغ  هیعـضولا و  اهتائیه  اـهراونأل و  لـالظ  كـالفألا  هذـه  هیرون  كـالفأ  هلزنمب  یه  و 
.رم امیف  هیلإ  انرشأ 

نیـسمخ و وأ  هرـشع  یف  لوقعلا  رـصح  یلع  لیلد  نیءاـشملل  یهلـإلا  خیـشلا  وه  مهل و  بصعتملا  مهنع و  باذـلا  لاـق  اـمک  سیل  و 
لب بیترتـلا  یف  لوقعلا  ذـخأی  ثیح  بیترتـلا  یف  كـالفألا  ذـخأی  نأ  مزلی  ـال  هیلولعملا و  هیلعلا و  يأ  هیلوطلا  هلـسلسلا  یف  هلمجلاـب 

لوصألا کلتل  عورفلاک  هیـضرع  يرخأ  هقبط  اهنیب  بسن  یلع  هقبطلا  کلت  نم  لصحی  یلوطلا و  بیترتلا  یلع  ریثک  غلبم  اهنم  لصح 
تابکرملا طئاسبلا و  نم  هیرصنعلا  هیکلفلا و  ماسجألا  عورفلا  نم  لصحی  نیلعألا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

.َوُه اَّلِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ام  نآرقلا َو  یف  امک  ریثک  نیقیرفلا  ددع  سخألا و  نم  سخألا  فرشألا و  نم  فرشألا 

هقالع سفنلل  هعون و  ملأتب  ملأتی  عونلا ال  بحاص  اهنادـبأ و  ملأتب  ملأتی  نأ  دـب و  سوفنلا ال  نإـف  سفنلا  عونلا  بحاـص  سیل  اولاـق و 
دحاو ناویح  هیف  فرـصتی  يذلا  ندبلا  نم  اهنم و  لصحی  سفنلا  هعونل و  نادبألا  عیمجب  هیانع  هقالع و  عونلا  بحاصل  دحاو و  ندبب 

.اذک سیل  مسلطلا  بر  دحاو و  عون  وه 

لامکتـسالا یلإ  هرقتفم  اهنإف  سفنلا  فالخب  هب  لامکتـسالا  یلإ  اجاتحم  نوکی  الف  عونلا  کلذل  اضایف  ناک  اذإ  عونلا  مسلط  بر  مث 
کلذ هقالع  هرهقی  مسجل ال  عادـبإلا  هبتر  هل  نم  هقالعلاب و  لمکتـسی  سفنلا  رهوج  یف  صقنل  یه  اـمنإ  ماـسجألا  هقـالع  مسجلاـب و 

لـصحی مسجلا و  عونی  يذـلا  و  هل - صقن  هینامـسجلا  هقالعلاف  تاذـلاب  بجاولا  هیئدـبمب  هبـشتلا  قرافملا  لاـمک  هلغاوش و  مسجلا و 
.سدح لقأ  هل  نمل  رهاظ  کلذ  هیضرع  هقالعب  رصحنی  فیک  هدوجو 

هیهاملا و ثحابم  یف  انمالک  نم  رم  امک  هیمسجلا  عاونألا  هذهل  هضیفملا  هیلقعلا  روصلا  هذه  تابثإ  یف  مکدعاسن  نإ  انأ و  باوجلا  و 
.هیلع دیزم  امب ال  اهنایب  انمکحأ  و  هینوطالفألا - هیرونلا  لثملا  تابثإ  نع  انببذ  دق 

رشابم اهب  نراقم  بیرق  إدبم  هطساوب  قرافملا  نم  وأ  انلبق  یتلا  ماسجألا  نم  ردصت  امنإ  راثآلا  کلت  نأ  هرورض  کلذ  عم  ملعن  انأ  الإ 
مل ولف  کلذ  ریغ  یلإ  ضرألا  نم  دیمجتلا  ءاملا و  نم  دـیربتلا  ءاوهلا و  نم  بیطرتلا  رانلا و  نم  نوکی  قارحإلا  نإف  اهراثآ  اهتاکرحل 

.ماسجألا نم  راثآلا  کلت  لصحی  مل  هیمرجلا  هروصلا  یلویهلا و  الإ  ماسجألا  هذه  یف  نکی 

ماسجألل اکرحم  نوکی  نأ  نکمی  فرصلا ال  قرافملا  نأ  یلع  اهریغ  تاحیولتلاک و  هبتک  یف  نهرب  دق  نمم  یهلإلا  خیـشلا  فیک و 
ملعملا سفنک  هیلعافلا  هلعلل  هقوشملا  هیئاغلا  هلعلاک  هلوازملا  نع  دیعب  وحن  یلع  لب  اهتاکرحل  هبیرقلا  هیلعافلا  يأ  هرشابملا  لیبس  یلع 

.اهب اهبشت  اهیلإ و  ابرقت  اهندب  ملعتملا  سفن  اهلجأل  كرحی  یتلا 

یه هیلقع  دابم  نم  اهل  دب  امک ال  كالفألا  تاکرح  نأب  اومکح  لصألا  اذهب  و 
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الئل لاعفنالا  ددـجتلا و  لیبس  یلع  اهکیرحتل  هلوازم  عئابط  يوق و  یه  هینامـسج  تاکرحم  نم  اهل  دـب  ـال  هیقوشلا  اـهتاکرحل  تاـیاغ 
.ضحملا ینامسجلا  ضحملا و  قرافملا  نیب  طسوتم  رمأ  لصحیل  هیلکلاب و  ضافملا  ضیفملا و  نیب  هبسانملا  دقفی 

وأ هیعابطنالا  يوقلا  الإ  یه  ام  هیداملا و  ماسجألا  یف  لعفت  هقرافملا و  يدابملا  کـلت  نم  لـعفنت  رومأ  نم  ماـسجألا  یف  اـضیأ  دـبال 
توافتلا نم  اهل  ام  عم  هیعونلا  هروصلا  قلطی  عیمجلا  یلع  هیناویحلا و  وأ  هیتابنلا  سوفنلا 

هداملل هموقم  اهنوک  وه  رخآ و  جهنم  نم  هیعیبطلا  روصلا  تابثإ  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

هنع كاکفنالا  لیحتـسم  عونلا  کلذـب  اصتخم  هیمـسجلا - یلویهلا و  ریغ  ارمأ  ماسجألا  نم  عون  لک  یف  نأ  هرورـضلاب  ملعن  انأ  هناـیب 
رم امک  هروص  نوکی  موقملا  اذـه  لثم  هسفنب و  هماوق  نکمی  امل ال  اموقم  هنوکل  لطاب  لوألا  و  ارهوج - وأ  اـضرع  نوکی  نأ  اـمإ  وهف 

.مسجلا عاونأ  نم  اعون  صصختی  نأ  نودب  اهدوجو  روصتی  کلذک ال  هیمسجلا  نع  يرعم  هداملا  دوجو  روصتی  امک ال  ذإ 

موقیف صـصخملاب  الإ  قلطملا  مسجلا  دـجوی  الف  ارجـش - اناویح و ال  ارـصنع و ال  اکلف و ال  نوکی  امـسج ال  روصتن  نأ  ردـقن  انإف ال 
نأل ببـسملا  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  ببـسلا  صاخلا و  هدوجو  ببـس  هنـأل  رهوج  رهوجلل  موقملا  صـصخملا و  کلذـب  مسجلا  دوجو 

.اعطق ارهوج  اعون  قلطملا  مسجلل  صصخملا  نوکیف  یناثلا  یلإ  لوألا  نم  يدعتی  دوجولا 

یلع نیلاحلا  یف  هداملا  ءاقب  عم  رـصانعلا  یف  امک  هریغ  یلإ  هبالقنال  نادـجولاب و  لطاب  یناثلا  اهل و  لحم  وأ  هداملا  یف  لاح  اـمإ  وهف 
نم هوجو  نم  نییقاورلا  لـبق  نم  هیلع  ضارتعـالا  بولطملا و  وه  هروـص و  نوـکی  لاـحلا  رهوـجلا  ـالاح و  نوـکیف  ءاـقبلا  نم  برض 

ثاحبألا
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لوألا ثحبلا 

اهنع هولخ  روصت  مدـع  مسجلل و  اهموزلب  هروص  اهومتیمـس  یتلا  تاصـصخملا  یلإ  هداملا  راقتفا  مسجلا و  هجاح  یلع  جاجتحالا  نأ 
نأل حـجنم  ریغ  لیوط  اهلـصأ  یف  مالکلا  نإـف  ضارعأ  وأ  رهاوج  یه  لـه  اـهنأ  یف  عزاـنی  یتح  هینإ  هیهاـم و  اـهل  نأ  ملـسی  نأ  دـعب 

ام و لکش  ام و  رادقم  نع  کفنی  مسجلا ال  سیل  يدوجولا أ  موقتلا  یف  اهیلإ  لحملا  راقتفا  اهتیرهوج و  یلع  لدی  ولخلا ال  هلاحتـسا 
.اهتیضرعب متمزتلا  هرثک و  هدحو و  نع  ولخی  اهتیضرعب و ال  مکفارتعا  عم  ام  زیحت 

عم یلویهلا  یلع  روصلا  لدبت  یف  مکیلع  کلذ  لثم  دورول  رهاوج  نوکی  الف  اهلحم  ءاقب  عم  اهلدبت  حصی  اهنإ  لوقی  نأ  لئاقل  سیل  و 
الف روصلا  نع  اـهولخ  روصتی  ـال  هنأ  درجم  ـالإ  تبثی ] ـال   ] هروصلا یلإ  هداـملا  راـقتفا  یلع  نیهاربـلا  نم  مترکذ  اـم  اـهنیعب و  اـهئاقب 

هلدب و رادقم و  هلدب و  و  لکش - نع  مسجلا  ولخی  کلذکف ال  اهلدب  نع  اهنع و  لب  اهنیعب  هروص  نع  اهدرجت  عانتما  يوعد  مکنکمی 
.امهریغ اذک 

بجول هدوجول  تاموقم  تاصصخملا  نوک  بجوأ  ول  تاصصخملاب  الإ  نایعألا  یف  عوقولا  روصتم  ریغ  قلطملا  مسجلا  نوک  نإ  مث 
امف يوقأ  انهاه  لیصحتلا  میوقتلا و  نأ  عم  اهدوجول  تاموقم  اهصاخشأ  تازیمم  الثم و  ناسنإلاک  هیعونلا  هعیبطلا  تاصـصخم  نوک 

.الیصحت فعضأ  وه  سنجلا و  هیلإ  جاتحی  امم  کلذ  یف  يوقأ  الیصحت  متأ  وه  عونلا و  صیصختلا  یف  هیلإ  جاتحی 

.اهنود هررقت  حصی  ذإ ال  اروص  عونلا  تاصصخم  متیمس  الهف  اروص  سنجلا  تاصصخم  متیمس  امکف 

هبوجألا هلئسألا و  قیرط  یلع  هفدارتم  ثاحبأ  انهاه  و 

مث مالکلا  فارطأب  رظانلا  طیحی  یتح  الوأ  اهرکذن  نأب  سأب  روصلا ال  هیضرعب  نیلئاقلل  هرـصن  ابـصعت و  تاحراطملا  بحاص  اهرکذ 
.اندنع قحلا  وه  ام  نیعن 
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یه لوقنف  هلثم - ماسجألا  روص  یف  مکمزلیف  ج  اهب - صیصختلا  نأ  عم  عونلا  وه  يذلا  صصختملل  هعبات  عاونألا  تاصصخم  لاق س 
.عاونألا تاصصخم  یف  مترکذ  امک  اهب  اهصصخت  هیمسجلا و  هیهاملل  هعبات 

.همات اهسفن  یف  هیعونلا  هیهاملا  س 

یلإ هتجاحل  مات  ریغ  اضیأ  ناسنإلاف  تاصـصخم  یلإ  هجایتحاب  مسجلا  هیمامت  مدـع  یلع  متللدتـسا  نإف  هیمـسجلا  یف  لاـقی  اذـکف  ج 
.هصصخملا رومألا 

.زیمم یلإ  جاتحا  ام  هصخش  یف  ارصحنم  هعون  ناسنإلا  ضرف  ول  س 

.زیمم یلإ  جاتحا  ام  دحاو  صخش  یف  هروصحم  هقیقح  مسجلا  ناک  ول  لئاقلا  لوقی  ج 

.زیح وأ  عضو  وأ  ناکم  یف  نوکی  نأ  نم   (1) مسجلل دب  ناک ال  س 

ضرف اذإ  مث  رادقم  ههج و  عضو و  یلع  هنوک  نم  هرورض  اضیأ  هل  دب  یمسج ال  رخآ  عون  وأ  رجـشلا  وأ  هدحو  ناسنإلا  ضرف  اذإ  ج 
عون یف  مالکلا  اذـک  دـحاو و  مسج  یف  ماسجألا  راصحنا  یفف  عانتما  كاـنه  ناـک  نإ  عضو  وأ  ناـکم  هل  نوکی  ـال  هدـحو و  مسجلا 

.رجشلا ناسنإلاک و 

وهف عناـم  هعنمی  ناـک  نإ  دـحاو و  صخـش  یف  اروصحم  دوجولا  یف  هدـحو  وه  نوکی  نأ  نم  ناـسنإ  وـه  اـمب  ناـسنإلل  عناـم  ـال  س 
.یجراخ

كانه ناک  نإ  انلق  عنتمم  عضو  ناکم و  الب  هدـحو  مسجلا  نوک  نإ  عضولا  ناکملل و  مسجلا  مازلتـسا  ناـیب  یف  لـیق  ول  هنأ  ینعی  - 1
ناکم و الب  هدحو  مسجلا  نوکل  مزال  وه  امک  مزاللا  اذه  دحاو و  مسج  یف  ماسجألا  رـصح  وه  يذلا  همزال  عانتما  لجأل  ناک  عانتما 
ناکم و الب  هدـحو  الثم  ناسنإلا  ناک  ول  ذإ  عضو  ناکم و  الب  هدـحو  الثم  رجـشلا  ناسنإلاک و  عونلا  نوکل  مزال - وه  کلذـک  عضو 

هللا همحر  لیعامسإ  هیف ، ام  هیف  نإف  لمأتف  روکذملا  ناسنإلا  وه  دحاو و  یف  ماسجألا  راصحنا  مزل  عضو 
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.مسج وه  امب  هنیعب  مسجلا  یف  لاقی  اذکه  ج 

.عونلا هقیقح  اهب  موقتی  قفتی و ال  رومأ  هجراخ و  بابسأ  نع  ضرعی  عونلل  هصصخملا  رومألا  س 

هیئام هروص  هومتضرف  ام  نوکی  نأ  یضتقی  یلویهلا ال  نإف  هجراخ  بابـسأب  تایلویهلا  وأ  ماسجألا  قحلی  اضیأ  اروص  هومتـضرف  ام  ج 
.اهلماح هقیقحل  هموقمب  تسیل  یه  هجراخ و  رومأل  روصلا  هذه  ضعب  اهقحلی  لب  هیئاوه  وأ 

.عونلا تاصصخم  فالخب  اهلماح  دوجول  هموقم  یه  س 

اذـکف صیـصختلاب  ناک  نإ  مسجلا  دوجول  هموقم  اروص  اهومتیمـس  یتلا  تاصـصخملا  نأ  مکل  نیبت  اذ  امب  مکنأ  یف  مالکلا  لک  ج 
یف امک  عضاوملا  نم  ریثک  یف  اولوقت  نأ  مکل  سیلف  میوقتلا  یف  هل  لخدـم  صـصخملا ال  ناک  اذإ  مث  عاونألا  تاصـصخم  یف  لاـقی 
یلإ یجراخ  وأ  یلـصف  زیمملا  نأ  اوتبثی  مل  ام  زیمتلل - الولعم  كارتشالا  هیف  يذلا  ریـصیف  زیمم  یلإ  جاتحی  هنإ  دوجولا  بجاولا  ددعت 

.همالک انهاه 

یشرع صلخم 

یه اـم  اـهنم  برـض  نیبرـض  یلع  هداـملا  قحاول  نأ  وه  باوجلا و  هیلع  ینتبی  لـصأ  میدـقت  یعدتـسی  ماـقملا  اذـه  یف  قـیقحتلا  نإ 
امم هیتاـبنلا  هروصف  اـناسنإ  مث  اـناویح  مث  اـتابن  یعیبطلا  مسجلا  هروریـص  لـثم  هعیبطلا  اـهیلإ  هجوتی  هداـملا و  اـهب  لمکتـسی  تـالامک 
نم هماعلا  هیمـسجلا  یلع  تبترت  ام  ریغ  هصوصخم  راثآ  اهیلع  بترتی  اصاخ  اعون  اهب  هرئاص  هیـضرألا  هیمـسجلا  هعیبطلا  اهب  لمکتـسی 

.اهریغ عضولا و  رادقملا و  یعیبطلا و  زیحلا  یعیبطلا و  لکشلا 

هدادعتـسا دـعب  یعیبطلا  مسجلا  اهب  ریـصی  هیتابنلا  هوقلا  نم  لـضفأ  متأ و  لاـمک  هکارحلا  هکاردـلا  سفنلاـک  هیناویحلا  هروص  اذـک  و 
ماسجألا یلع  بترتی  ام  هیلع  بترتی  نیتقباسلا  نیتبترملا  یف  ناک  امم  فرشأ  لمکأ و  اصاخ  ارمأ  ایمان  امسج  هلامکتسا  برقألا و 
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يذغتلا ومنلا و  نم  اصوصخ  هیتابنلا  ماسجألا  یلع  اهریغ و  هسوسحملا و  تایفیکلاب  فیکتلا  ردقتلا و  زیحلا و  لکـشتلا و  نم  امومع 
.اهریغ عامجلا و  لکألا و  بضغلا و  هوهشلا و  یشملا و  نم  هیناویحلا  قحاوللا  یه  دیلوتلا و  و 

عم هصاخلا  هماعلا و  قحاوللا  نم  لامک  لک  یلع  بترتی  ام  هیلع  بترتیف  یعیبطلا  مسجلل  رخآ  لامک  هقوف  نوکی  لامک ال  یلإ  مله  و 
هریخأ تایاغ  نوکی  نأ  حلصی  هیلامک ال  ریغ  قحاول  یه  ام  امهنم  رخآلا  برـضلا  و  هریغ - یف  دجوی  هب ال  صتخی  هصوصخم  قحاول 

صاخلا و لکـشلا  صاخلا و  رادـقملا  لثم  یمـسجلا  ماعلا  دوجولل  هیرورـضلا  مزاوللا  نم  نوکی  نأ  داکی  لـب  هعیبطلل  هطـسوتم  ـال  و 
.صاخلا زیحلا 

دادـعأل اهریثکت  عاونألا و  تالـصحم  ددـعلا ال  تارثکم  یهف  اصوصخم  ارمأ  ریـصی  نأ  ریغ  نم  اهیـضتقی  اـمم  هیمـسجلا  درجم  نإـف 
.ناویحلا تابنلا و  دادعأ  مسجلا و  دادعأل  اهریثکت  لثم  سرفلا  دادعأ  ناسنإلا و 

.هیمسجلا عئابطلا  و  هیعونلا - روصلاب  هامسملا  یه  نیءاشملا  نم  نیربتعملا  دنع  اندنع و  لوألا  برضلاف 

هداـم و وه  يذـلا  ینعملاـب  یعیبـطلا  مسجلا  یلع  دوجولا  یف  همدـقتم  اـهنوکل  یلوـألا  هیجراـخلا و  ضراوعلا  یه  یناـثلا  برـضلا  و 
- هلاحم ارهوج ال  نوکی  اهرهوجت  لصحم  ادوجو و  رهوجلا  موقت  هلع  نأل  رهاوج  هلاحم  نوکی ال  یه  اهصخی  یتلا  عاونألل  هلـصحم 

ربدتف اهب  ماوقلا  هلصحتم  ریغ  اهلاحم  نوکل  اضارعأ  نوکی  هیفاضإلا  اهلامک  وأ  اهمامت  دعب  اهقوحل  عاونألا و  نع  اهرخأتلف  هیناثلا  امأ  و 

- هیشرع هدعاق 

نأ تدرأ  هیرهوجلا و  هیف  كوکـشم  رخآلا  هیرهوجلا و  نقیتم  امهدـحأ  نیرمأ - نم  هیعیبط  هدـحو  هل  اـیعیبط  اـبیکرت  رمأ  بکرت  اذإ 
هقیقحلا ینعملا و  یف  هتلیضف  هبترم  هدوجو و  هجرد  یف  رظناف  ضرع  مأ  رهوج  وه  رخآلا أ  لاح  ملعت 
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راثآلا نم  يءارتی  امل  هتیرهوج  تققحت  اـم - دوجو  نم  يوقأ  هدوجو  ناـک  نإـف  هدوجو  وه  اـمب  هدوجو  یلع  هبترتملا  راـثآلا  بسحب 
.هتیرهوج ققحتملا  کلذ  یلع  تبترت  ام  قوف  هیلع  تبترت  یتلا 

سکع یلوألا  هنیرقل  هنیرق و  یلإ  سایقلاب  رخأتلا  هیلولعملا و  موقتلا و  هبـسن  نم  یلوأ  هیلإ  مدـقتلا  هیلعلا و  میوقتلا و  هبـسن  نأ  ملعاـف 
هیلعلا و رخأتلا و  مدـقتلاب و  ام  طابترا  نم  یفنـص  وأ  یعون  بیکرت  لک  یف  دـب  ـال  نأ  كدـنع - ققحت  نأ  دـعب  هیلإ  ساـیقلاب  کـلذ 

كدنع حقنتی  مل  يذلا  رخآلا  رمألا  دوجو  ناک  نإ  یمهولا و  لمعتلا  درجمب  الإ  افنـص  اعون و ال  نکی  مل  الإ  هیأزج و  نیب  هیلولعملا -
.صقنأ هتبتر  يرهوجلا و  رمألا  کلذ  دوجو  نم  فعضأ  ضرع  وأ  رهوج  هنأ  دعب 

امإ نوکیف  هل  الولعم  هیلإ  اجاتحم  کلذ  دوجو  نع  دوجولا  رخأـتم  اذـه  نوکی  نأ  بجیف  هنع  ماوقلا  ینغتـسم  رمـألا  کـلذ  نأ  ملعاـف 
ام فالتئا  طابترا و  امهنیب  نکی  ملف  هنع  اینغتسم  ناک  اضیأ  کلذ  هیلإ و  جاتحم  ریغ  ارهوج  اذه  ناک  ول  ذإ  هب  امئاق  اضرع  وأ  هل  هدام 

اعذج ضورفملا  فالخ  داع  کلذکف  هریغب  امئاق  اضرع  ناک  نإ  هریغ و  وأ  یعیبط 

هیعونلا هروصلا  هیرهوج  تابثإل  ثلاث  جهنم  داریإ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

.هلصحملا هیعیبطلا  ماسجألا  تایهامل  ءازجأ  اهنوک  ههج  نم  وه  و 

لدـبتی مل  تلدـبت  اذإ  ضارعـألا  ذإ  اـضارعأ  روصلا  تسیلف  وه  اـم  باوج  اـهریغتب  ریغتی  ماـسجألا  یف  تلدـبت  اذإ  روـصلا  نأ  هریرقت 
رهوجلا ناکل  الإ  اضرع و  ارهوج ال  نوکی  وه  اـمب  يرهوجلا  یـشلا ء  نع  لاؤسلا  باوج  هلدـبتب  لدـبتی  اـمف  یـشلا ء  هیهاـم  اهلدـبتب 

.ضرع نم  هقیقحلا  لصحتم 

نإف وه  ام  باوج  هریغتب  ریغتی  ام  ضارعـألا  نم  نأ  هریغ - یف  لـحی  اـم  لـک  هیـضرع  یلإ  نیبهاذـلا  ءامدـقلا  نع  هباـین  هیلع  ثحبلا  و 
هئیه هیف  لصحی  نأ  لبق  دیدحلا 
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.دیدحلا دحب  وأ  دیدح  هنأب  باوجلا  نسح  وه  امب  هنع  لئس  اذإ  فیسلا 

لکشلاک و  (1) ضارعألا الإ  هیف  لصحی  فیـس و ال  هنأب  لب  دیدح  هنأب  باجی  وه ال  ام  هنأ  لئـسف  هیفیـسلا  هئیهلا  هیف  تلـصح  اذإ  مث 
عامتجا و الإ  هیف  ثدـحی  مل  تیب و  هنأب  لب  نیط  هنأب  باـجی  ـال  تیب  اـهنم  ینب  تاـنبل و  لـعج  اذإ  نیطلا  اذـکه  اـمهریغ و  هدـحلا و 

.اضرع وأ  ارهوج  هیف  لدبتملا  نوک  یف  هل  لخدم  دودحلا ال  لدبت  نأ  ملع  دقف  ضارعأ  یه  تائیه و 

له مامضنالا و  دعب  ارهوج  ریـصی  ضارعألا  عومجم  نأ  هرطفلا و ال  نع  جورخ  اهنأل  رهاوج  تائیهلا  هذه  لوقی  نأ  دحأل  زوجی  و ال 
نأ یتأتی  وه ال  ام  هنأ  ابوث  هتروریـص  دعب  لئـس  اذإف  جسنلا  لتفلاب و  تائیه  هیف  تثدـحأ  انطق  الإ  نطقلا  نم  ذـختا  يذـلا  بوثلا  ناک 

.هرئاظن هلاثمأ و  سایقلا  اذه  یلع  بوث و  هنإ  لب  نطق  هنإ  لاقی 

طقـسف اضرع  وأ  ارهوج  هیف  لدـبتملا  نوک  یف  هل  لخدـم  دودـحلا ال  لدـبتف  وه  ام  باوج  هلدـبتب  لدـبتی  اـم  ضارعـألا  نم  نأ  ملعف 
.قیرطلا اذهب  جاجتحالا 

- رخآ ثحب 

طباضلا امأ  هلدبت و  مدع  باوجلا و  لدبتب  نکی  مل  امهنم - لک  هیصاخ  یف  ضرعلا و  رهوجلا و  مسر  یف  روکذملا  حالطصالا  نإ  مث 
کلذ نع  ینغتـسملا  عوضوملا  یف  لح  ام  نوک  موزل  هیف و  لح  اـمب  اـموقتم  رهوجلا  لـحم  هسفنب و  اـموقتم  ضرعلا  لـحم  نوک  یف 

دوجولا ال بسحب  موقت  موقتلا  کلذ  نإف  ینعملا  اذـه  بجوی  الف  ارهوج  هروص و  هب  موقتی  يذـلا  لحملا  یف  لح  ام  اضرع و  لاـحلا 
.انهاه رکذ  ام  فالخب  هیهاملا  بسحب  موقت 

ءزج یشلا ء  نوکی  فیک  لحملا و  هقیقح  موقم  نوکی  نأ  زوجی  لاحلا ال  نإف 

هذـه یف  دـب  الف  هداـیز  دـیدحلا و  یلع  بترتی  اـم  فیـسلا  یلع  بترتی  هروصلا  یلع  هبترتملا  راـثآلا  نم  ضارعـألا  نأ  یفخی  ـال  - 1
لیعامـسإ لفغت ، الف  وه  امب  لاؤسلا  نع  باوجلا  ریغتی  اذهلف  رهوج  رمأ  لدبت  نع  فشاک  ضارعألا  لدـبتف  یلامک  إدـبم  نم  هدایزلا 

هللا همحر 
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الإ روصلا  نم  هیف  لـحی  اـم  یلإ  ارقتفم  لـحملا  نوک  سیلف  هلاوحأ  نم  وه  اـمم  لوقعملا  ریغ  لـحملا  هیهاـم  نم  لوقعملا  هلحی و  اـم 
نع هؤانغتـسا  هلحی و  ام  ضعب  یلإ  لحملا  هجاح  یف  ثحبلا  مدـقملا و  جـهنملا  یلإ  مالکلا  عجریف  هقیقحلا  ـال  دوجولا  موقت  راـبتعاب 

عوجر يرهوج  لمکم  یلإ  جاتحی  دوجولا - هصقان  لحملا  هیهام  نأب  وأ  موزللا  ولخلا و  مدع  صیـصختلا و  درجمب  وه  له  ضارعألا 
.الیدعت احرج و  هیف  مالکلا  قبس  يذلا  فقوملا  یلإ 

نم اندنع  ام  رخؤنل  فقوملا و  اذه  یف  نیءاشملا  نم  هیعیبطلا - روصلا  هیرهوج  باحـصأ  عم  ثحبی  نأ  نیمدقألا  نع  باذـلل  ام  اذـه 
.اباوج اثحب و  الالدتسا و  کلسملا  اذه  یلإ  ذخأملا  بیرق  بلطملا  اذه  یف  رخآ  اکلسم  ررقن  نأ  یلإ  باوجلا 

.هیثحبلا ناهذألا  باحصأل  بسانملا  باوجلا  یلإ  ریشنف  روصلل  نیرکنملا  هعیش  نم  هیلع  دری  يذلا  ثحبلا  رکذنل  و 

ییحتـسن هنم و ال  اذبن  رهظنف  هناوضر  هتمحر و  باب  نم  انبلق  یلع  حـتف  انریمـض و  یلع  فشک  هناهرب و  نم  هللا  انارأ  ام  یلإ  عجرن  مث 
روهشملا نع  دیح  هیف  ناک  نإ  قحلا و  لوق  نم 

مارملا اذه  یف  عبار  جهنم  داریإ  یف  ( 5  ) لصف

مسج نم  هبکرم  اهتیهام  لب  هیمسجلا  درجم  تسیل  رانلا  هیهام  الثم  رهوج  رهوجلا  ءزج  هیعونلا و  رهوجلا  ءازجأ  رومألا  هذه  نأ  وه  و 
ءزج لوقی  نأ  مصخلل  اهریغ و  باودلا و  رجشلا و  رجحلا و  ءاوهلا و  ءاملا و  اذکه  رانلا و  هقیقح  امهعومجم  نم  لصحی  رخآ  رمأ  و 

.رهوج رهوج  هدحاو  ههج  رابتعاب  يذلا  یشلا ء  ءزج  وأ  رهوج  هوجولا  عیمج  نم  رهوجلا 

ثیح نم  راحلا  مسجلا  وأ  ضیبألا  نإف  ملسم  ریغ  یناثلا  ملسملا و  وه  لوألا  و 
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عیمج نم  رهوج ال  هدـحاو  ههج  نم  امهنأل  رهوج  راحلا  اذـه  وأ  رهوج  ضیبألا  اذـه  لاقیف  هیلع  رهوجلا  لمح  حـصی  راـح  مسج  وه 
.تاهجلا

لب ارهوج  ههوجو  عیمج  نم  سیل  ءاملا  هروص و  لماح  هنأ  رابتعاب  مسج و  هنأ  رابتعاب  رهوج  هنأ  هیلع  لمحی  ءاملا  ذئنیح  لوقن  اذکف 
هیرهوجلا لمحی  امک  رهوج  هوجولا  عیمج  نم  هنأ  لجأل  نیءزجلا ال  دـحأ  لجأل  هیرهوجلا  هیلع  لمح  ضرع و  رهوج و  عومجم  وه 

.روکذملا راحلا  یلع  روکذملا و  ضیبألا  یلع 

رهوج هءازجأ  نأ  ملعت  نأ  دـعب  الإ  رهوج  ءاملا  نأ  مکحت  نأ  کنکمی  هئازجأب و ال  الإ  هفرعت  ءاملا ال  تفرع  اذإ  کـنأ  یفخی  ـال  مث 
.ضرع رهوج و  نم  بکرم  هنأ  رهوج ال  هوجولا  عیمج  نم  ءاملا  نأب  مکحلا - یلع  هئازجأ  هیرهوجب  ملعلا  مدقتیف 

اذإ هیرهوجلا  فیک و  لوألا  بولطملا  یلع  هرداصم  رهوج - هوجولا  عیمج  نم  رهوجلا  ءزج  نأب  جاـجتحالا  نوکیف  اذـه  تفرع  اذإـف 
یلع عبطلاب  مدقتملا  یلع  عبطلاب  مدقتملا  اهئازجأب و  الإ  ءازجألا  لقعی  اذـکف ال  ءازجألاب  الإ  لکلا  لقعی  امکف ال  هئازجأ  ءازجأ  تناک 

.ء یشلا  کلذ  یلع  عبطلاب  مدقتم  یشلا ء 

نوکی نأ  مزلیف  رهاوج  اهنأب  الإ  هؤازجأ  لقعی  و ال  هؤازجأ - لقعی  نأ  الإ  ءاملا  لقعی  نأ  حـصی  الف  رهوج  رهوجلا  ءزج  نأ  ملع  دـق  و 
.رهوج هئازجأ  نم  ائیش  نأ  هجحلاب  اذه  دعب  تبثی  نأ  حصی  فیکف  هئازجأ  عیمج  هیرهوج  لقع  ءاملا  هیرهوج  لقع  اذإ 

رهوج و عومجم  هنأب  رهوج ال  ههوجو  عیمج  نم  ءاملا  نأ  تبثت  نأب  ـالإ  رهوج  ءاـملا  ءزج  نأ  تبثت  نأ  کـل  حـصی  ـال  هلمجلا  یف  و 
تبث اذإ  رهوج  ههوجو  عیمج  نم  ءاـملا  نأ  تبثت  نأ  کـنکمی  اـمنإ  رهوج و  هوـجولا  عـیمج  نم  رهوـجلا  ءزج  نأ  مزلی  یتـح  ضرع 

.ءازجألا داحآ  هیرهوج 

.هب الإ  تبثی  امب ال  یشلا ء  هجحلا  هذه  یف  تبثأ  دقف 

هیدأت دوصقملا  ناک  اذإ  هرابعلا  رییغت  یف  هدئاف  دجأ  مل  ذإ  هترابعب  هانرکذ  نیمدقألا  نع  هباین  تاحراطملا  بحاص  هرکذ  ام  مامت  اذه 
هاندعو ام  رکذنلف  ناک  ظفل  يأب  ینعملا 
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یلاعت هللا  ءاش  نإ  باوجلا  یف 

نیریخألا نیجهنملاب  لالدتسالا  یلع  ترکذ  یتلا  هضقانملا  عفد  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

هیعانـص ـال  هیعیبـط  هدـحو  اـهل  هیعوـن  هقیقح  لـصحتی  نأ  زوـجی  ـال  هنأ  نیققحملا  كرادـم  یف  هررقتملا  رومـألا  نم  نأ  ـالوأ  مـلعا 
نم تلـصح  یتلا  اهقاقحتـساب  ضاـیفلا  إدـبملا  نم  اـهتدام  یلع  اـهتروص  تضاـف  یتلا  هیعیبطلا  تاـبکرملا  هیـسقطسألا و  طـئاسبلاک 

.نیتفلتخم نیتلوقم  نم  هیتاذ  يوق  للعب و  اهتاروطت  هداملا و  تاریغت 

نم بکرملا  اـمأ  کـلذ و  ریغ  وأ  فیک  وأ  مک  وأ  رهوج  اـمإ  هدـحاولا  هلوقملاـف  هربتعم  تامیـسقتلا  عیمج  یف  هدـحولا  نأ  ررقت  اـمل 
.افیک ارهوج و  نینثا  لب  ادحاو  ارمأ  سیل  فیکلا  رهوجلا و  نم  بکرملا  اذک  امک و  ارهوج و ال  سیلف  مکلا  رهوجلا و 

هیاغ كاذ و  هلع  اذـه و  هلع  يوس  هیئاغ  هلع  هیـضتقم و  هلع  هل  نوکی  اثلاث  ادـجوم  هب  نوکی  یتح  امهل  دوجو  الف  اـمهعومجم  اـمأ  و 
لعاوف هیعامتجا و  تادـحو  هیعانـص و  تادوجو  اـهل  هیعانـصلا  تاـبکرملا  نأ  اـمک  راـبتعا  وأ  هیمـست  درجمب  ـال  كاذ  هیاـغ  اذـه و 

.هیرابتعا هیضرع  ضارعأل  هیعنصت  تایاغ  و  هیلمعت -

امنإ تاذـلاب  دوجولا  نم  اهل  ظح  ءایـشأ ال  یجنزلا  یمورلا و  دوسألا و  ضیبألاک و  اهمکح  یف  ام  تاقتـشملا و  نأـب  اومکح  اذـهل  و 
مل ام  ضرع  هیرهوج و  ام  تاذ  نم  مئتلملا  نأل  یـش ء  یلإ  هفاضإ  مسج و  وأ  هیفیک  مسج و  ناـنثا - اـهنم  لـک  یف  هسفن  یف  دوجولا 

هجردنم هدحاو  هقیقح  نوکی  نأ  زیوجت  نع  اوعنتما  هلصحی و  لصف  هل  دحاو  سنج  اعم  امهل  يرخأ و ال  هلوقم  نم  امهعومجم  نکی 
.تاذلاب امهقوف  ام  نیتلوقم و  تحت 

هذـه هلمج  نم  هدوجو  موقم  نأ  الإ  اـهریغ  و  مئاـق - لـیوط و  ضیبأ و  ناویح و  هیلع  قدـص  نإ  ناـسنإلا و  نإـف  ضرعلاـب  ـالإ  مهللا 
لوق نوکیف  ضراع  رمأل  الإ  يرخأ  هلوقم  تحت  اعقاو  سیل  تاذلاب و  رهوجلا  هلوقم  تحت  اعقاو  نوکیف  ناویحلا  ینعم  یناعملا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :

.ضرعلاب الوق  هل  ضرع  يذلا  لوطلا  لجأل  هیلع  مکلا 

هطـساوب عیمجلا  تحت  اجردـنم  ناـک  نإ  وهف و  تـالوقملا - عیمج  یف  اذـکه  هل و  ضاـیبلا  ضورع  لـجأل  هیلع  فیکلا  لوـق  اذـکف 
رهوجلا و وه  هینادحولا و  هتیهام  ماوق  یف  لخد  يذـلا  الإ  هسنج  تحت  عون  جاردـناک  اهتحت  هجاردـنا  سیل  نکل  هیف  اهدارفأ  لوصح 
هل یش ء  ماوق  یف  نیتفلتخم  نیتلوقم  لوخد  عانتمال  یـضرع  قدص  هیلع  اهقدص  امنإ  یه و  یه  ثیح  نم  هتاذ  ماوق  نع  جراخ  اهریغ 

.هیعیبط هدحو  يرطف و  دوجو 

اهل هلصحتم  هقیقح  اهنم  لکل  کلذ  ریغ  یناویحلا و  یتابنلا و  يرجحلا و  یئاوهلا و  يرانلا و  مسجلا  نأ  کش  لوقنف ال  اذه  ررقت  اذإ 
هیمسج نم  هموقتم  اهنأل  هقیقحلا  طیسب  ریغ  ادحاو  ارهوج  نوکیف  عوضوم  یف  هلاح  ریغ  یه  و  لمعت - رابتعا و  ریغ  نم  هیعیبط  هدحو 

یه هدحاو  هلوقم  تحت  هکرتشملا  هیمـسجلاک  اجردنم  رمألا  کلذ  نکی  مل  ولف  هتیعون  اهب  متی  رمأ  نم  ماسجألا و  عیمج  هیف  هکرتشم 
درجم لب  یعون  داحتا  یعیبط و  فالتئا  امهنیب  نکی  ملف  الثم  فیکلاـک  يرخأ  هلوقم  تحت  اجردـنم  هسفن  یف  وه  نوکی  لـب  رهوجلا 

.عامتجا

رشعلا تالوقملا  يدحإ  نم  فیکلا و ال  نم  اعون  رهوجلا و ال  نم  اعون  نوکی  ادحاو ال  ارمأ  ضرفلا  هربتعا  اذإ  عومجملا  اذه  لثم  و 
کلذ فـالخ  عقاولا  ناـسنإلا و  بنجب  عوضوملا  رجحلاـک  نوکی  قحلا و  نم  هیلع  ضئاـف  دوـجو  هل  هینادـحو  هقیقح  هل  نکی  مل  ذإ 

.یلقعلا قافتالاب 

رجـشلا و کلفلا و  ضرألا و  ءاملا و  اذـک  هیعونلا و  هروصلاب  یمـسملا  وه  مسجلا  ریغ  يرهوج  صتخم  ءزج  راـنلل  نوکی  نأ  بجیف 
هبـسن هیلإ - هتبـسن  نوکی  ثیح  نم  سنجلا  یلإ  لصفلا  هبـسنک  هداملا  ینعمب  مسجلا  یلإ  هروصلا  هبـسن  نوکی  نأ  بجی  لـب  ناویحلا 

.هروصلاب هدوجو  بسحب  لمکی  مسجلا  رهوج  کلذک  مسقملا  لصفلاب  لمکت  یسنجلا  ینعملا  هیهام  نأ  امکف  صقنلا  یلإ  لامکلا 

هسنج نم  نوکی  نأ  یغبنی  یشلا ء  لامک  مسجلا و  لامک  اهل  لاقی  هجولا  اذهل  و 
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.هل اعبات  اضرع  نوکی  فیکف  هنم  هیرهوج  يوقأ  نوکی  هتیرهوجل و  الصحم  نوکی  نأ  یغبنی  رهوجلا  لامک  هسنج و  نع  اجراخ  ال 

عاونأل هیتاذ  لوصفل  دابم  یه  امنإ  تاصـصخملا  کلت  نأل  سنجلا  یلإ  لصفلا  هبـسن  مسجلا  یلإ  اهتبـسن  نوکی  نأ  بجی  انلق  امنإ  و 
.مهدنع ررقم  رمأ  اذه  مسجلا و 

نوکت امنإ  هلومحملا  ءازجألا  نیتیجراخلا و  هروصلا  هداملا و  نم  هبکرملا  تایهاملا  یف  ناذوخأـم  لـصفلا  سنجلا و  نأ  نم  رم  اـمک 
.ینهذلا دوجولا  ثحابم  یف  رم  امک  جراخلا  نهذلا و  یف  قئاقحلا  هظوفحم 

وهف لدبت  ام  رهوج و  وهف  وه  ام  باوج  هلدبتب  لدبتی  ام ال  نأ  نیجهنملا  دـحأ  یف  لاق  نم  لوق  امأ  لوقنف  تامدـقملا  هذـه  ررقت  اذإف 
نوکی لصف - سنج و  نم  هبکرم  داوسلاک  هیهاـم  ضرف  ول  یتح  هیلکلا  مومعلا و  لـیبس  یلع  ناـک  عضوم  يأ  یف  هدارم  سیل  ضرع 

.رصبلا ضبق  هینوللاک و  نیضرع  امهالک 

هیف لدـبتملا  نوک  مزلی  رخآ  باوجب  بیجأف  ناولألا  نم  هریغ  نع  لئـس  اذإ  رـصبلل و  ضباق  نول  هنأـب  بیجأـف  داوسلا  نع  لئـس  اذإـف 
هل نوکی  تاذـلاب و  رهوجلا  هلوقم  تحت  هعقاو  نوکت  کلذ  عم  هیعیبط و  هدـحو  اهل  هیعون  هیهام  لـک  نأ  هضرغ  لـب  ارهوج  باوجلا 

.هصوصخم هفص 

نإ هلاحم و  رهوج ال  وهف  لدبت  نإف  مأ ال  وه  ام  باوج  هلدبتب  لدـبتی  رظنن أ  هل  هموقم  ریغ  وأ  هل  هموقم  هفـصلا  نأ  ملعن  نأ  اندرأ  اذإف 
.لحمب همئاق  هفص  هنأ  تبث  دق  ذإ  ضرع  وهف  لدبتی  مل 

ماوق یف  هلخاد  تسیل  هیـضیبألا  هفـص  يراـنلا و  مسجلا  ماوق  یف  هلخاد  هقرحم  نوکت  ثیحب  اـهنوک  يأ  هیراـنلا  هفـص  نأ  ملعی  اذـهبف 
.ضیبألا مسجلا 

ضایبلا نوکی  ضورعم ال  ضراع و  نم  اـعومجم  نوکی  یتح  هعم  اربتعم  ضیبـألاب  ادـیقم  ذـخأ  اذإ  ضیبـألا  ناویحلا  نإ  لوقأ  تسل 
هتبسن لخاد  یتاذ  ذخألا  اذه  بسحب  ضایبلا  فیک و  وه  ام  باوج  ضایبلا  لدبتب  ذئنیح  لدبتی  هنأ ال  هیف و ال  الخاد 
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.لصفلا هبسن 

هارجم يرجی  ام  ضایبلا و  لثم  لدبتی  وه  امع  باوجلا  هیف  ریغتی  هتیهام و ال  نع  هب  باجی  یعون  دح  هل  دـحاولا  ناویحلا  نإ  لوقأ  لب 
رهوجلا هلوقم  تحت  هعقاولا - هیعیبطلا  عاونألا  یف  انمالک  هیعیبط و  عاونأب  یه  تسیلف  امهوحن  ریرسلا و  فیسلاب و  هضقانملا  امأ  هنع و 

.تاذلاب

هیعون نأ  یف  دـحأل  ههبـش  وه و ال  ام  باوج  هلدـبتب  لدـبتی  یتاذ  لصف  امهنم  لکل  یعیبط  عون  بشخلا  هیعیبط و  هیهام  دـیدحلا  معن 
تاذـلاب ال اهلک  عبرأ  للع  اهنم  لکل  هیعیبط  هیعون  سرفلا  ناسنإلا و  توقاـیلا و  ردـلا و  ءاـملا و  ضرـألا و  ءاوهلا و  راـنلا و  نم  لـک 

.ضرعلاب

ناتلخاد امه  هیهاملا و  اتموقم  اهنم  ناتنثا  عنـصتلا و  لمعتلا و  ملاع  نع  ناجراخلا  هیاغلا  لعافلا و  امه  دوجولا و  اـتموقم  اـهنم  ناـتنثا 
هیعیبط هصاخ  رومأ  نم  هذوخأم  هیتاذ  لوصف  اهل  ربتعم و  رابتعا  عضاو و  عضو  ریغ  نم  دوجولا  یف  يرخألاب  امهادحإ  تسبلت  هتاذ  یف 

.روصلاب هامسملا  یهف 

یش عاونألا  هذه  یلإ  بسن  اذإف  رابتعاب  هیعونلا  روصلا  یه  هفلتخم  هیتاذ  لوصف  ماسجألا  قئاقح  یف  ناک  اذإف  رهاوج  هیعیبطلا  روصلاف 
ربدـم ماسجألا  نم  عون  لکل  ناک  نإ  دانتـسالا و  نم  اـعون  روصلا  کـلت  یلإ  عون  عونب  هصتخملا  هفلتخملا  راـثآلا  دنتـسی  نأ  بجی  ء 

.هتمظع تلج  هرمأ  لکلا و  عدبم  نذإب  عونلا  اذه  هءالکب  موقی  نییناحورلا  هللا  هکئالم  نم  هیانع  وذ  یلقع 

تادادعتـسالا نإف  جراخ  نم  دیفم  اهدیفی  لب  داوملا - یف  دابم  اهل  نوکی  الف  اعاونأ  ماسجألا  لیـصحت  هداملا و  میوقت  اهل  ناک  اذإ  و 
اـصیصخت مسجلا  اهب  صـصختی  هلـصحم  رومأل  عباوت  یه  لب  عاونأ  اـهب  موقتی  جراـخلا  یف  هلـصحم  رومأـب  تسیل  تادادعتـسااللا  و 

.لوبقلا هوقلا و  تاهج  نم  اهنأل  دادعإلا  اهنأش  امنإ  و  ایلوأ -

هقرافملا اهیدابم  فالتخا  یلإ  عجری  قئاقحلا  یف  روصلا  کلت  فالتخا  أشنم  و 
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اـهفالتخا و تاـیلویهلا و  یلع  تاذـلا  بسحب  تملع  اـمک  همدـقم  اـهنإف  اهتادادعتـسا  فـالتخا  وأ  تاـیلویهلا  تاوذ  فـالتخا  نود 
.اهسفنأ قئاقحلا  تایلوصحلا ال  ءاحنأ  و  تاصخشتلا - فالتخا  ححصی  امنإ  اهتادادعتسا  فالتخا 

سوفنلا و لوقعلا و  لـضفألا و  متـألا  ماـظنلاب  هملع  قفو  یلع  ارارم  تملع  اـمک  مویقلا  بجاولا  وه  لـکلا  دوجو  ضیفم  نأ  قـحلا  و 
اهب رثکتی  هیلباق  تاهج  تادادعتـسالا  هنمزـألا و  تاـکرحلا و  داوملا و  هلـصحملا و  قئاـقحلا  عاونأ  اـهب  رثکتی  هیلعاـف  تاـهج  اـهریغ 

ءامکحلا نم  نیققحملا  ءافرعلا و  نم  نیدـحوملا  هفاک  هیلإ  بهذ  امک  اهتانیعت  دادـعأ  اهتالوصح و  ءاحنأ  قئاقحلا و  کلت  صاخـشأ 
.اذه

هلاحم هؤزجف ال  رهوج  هنأ  هرطف  وأ  سدـح  وأ  ناهربب  المجم  ملع  ام  نأ  وهف  رهوج  رهوجلا  ءزج  نإ  روصلل  نیتبثملا  لوق  ینعم  امأ  و 
هیرهوجلا قدصب  يأ  ارهوج  یـشلا ء  نوکب  ملعلا  عوضوم و  یلإ  راقتفالا  مدعب  هنم  یلوأ  نوکیف  هنم  ادوجو  مدـقأ  هنأل  ارهوج  نوکی 

.هئازجأ روصت  هتقیقح و  هنکب  ملعلا  یلع  فقوتی  هیلع ال 

نأ لبق  لصاح  هثالث  داعبأ  اذ  هنوک  یعیبطلا و  مسجلا  هیرهوجب  ملعلا  نأ  امک  الیـصفت  ءازجألا  روصت  نودـب  کلذ  لصحی  اـمبر  لـب 
.ضرع رخآلا  رهوج و  امهدحأ  وأ  نارهوج  امه  هروص  یلویه و  نم  بکرم  هنأ  ءازجأ و  هل  نأ  ملعی 

ءزج هلوق  اذـک  حیحـص و  ریغ  هئازجأ  نم  ءزج  لـک  هیرهوجب  ملعلا  دـعب  ـالإ  لـصحی  ـال  یـشلا ء  هیرهوجب  ملعلا  نإ  ضرتعملا  لوقف 
نود هجوب  نوکی  یـشلا ء ال  هیرهوج  نإف  هل  لصحم  هوجولا ال  عیمج  نم  ارهوج  رهوجلا  کلذ  ناک  اذإ  ارهوج  نوکی  اـمنإ  رهوجلا 

نم رابتعا  یف  الـصأ  هنع  کفنی  یـشلا ء ال  موقم  و  اهتیهامل - اموقم  نوکیف  هلـصحملا  عاونألا  نم  هتحت  امل  سنج  رهوجلا  نـأل  هجو 
.ناک هجو  يأ  یلع  هعم و  تذخأ  هیثیح  يأب  رهوج  رهوجلاف  تایثیحلا  نم  هیثیح  تارابتعالا و 

لمح ضیبألا  راحلا و  یلع  هلمح  یتاذ و  لمح  هتیهام  ثیح  نم  مسجلا  یلع  رهوجلا  لمحف  ضیبألا  وأ  راحلا  مسجلاـب  هلیثمت  اـمأ  و 
هلوقم دارفأ  نم  تاذلاب  امهنأل  یضرع 
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تحت امهنم  لک  نیتلوقمل  ناعون  امه  لب  هلوقم  تحت  اجردنم  نوکی  یتح  ادحاو  ارمأ  سیل  ضراعلا  ضورعملا و  عومجم  فیکلا و 
.هرکذ رم  امک  يرخأ  هلوقم 

یلع هیرهوجلا  هنع  کفنی  تاذلاب ال  رهوج  وه  ام  لک  ایـضرع و  ایتاذ ال  الوق  هیرهوجلا  هیلع  لوقم  تاذـلاب  رهوج  وه  امیف  مالکلا  و 
عقاولا يأ  رهوجلا  ءزج  هتاذ و  یلع  هدـئازلا  فاصوألا  نم  اهریغ  عم  جاودزالا  نع  هتاذ  تظفحنا  اـم  دـعب  ههوجو  نم  ناـک  هجو  يأ 

عوضوملا و نع  ادوجو  اتاذ و  ماوقلا  ینغتـسم  لولعملا  بکرملا  نوکی  نأ  مزلیف  الإ  ارهوج و  نوکی  نأ  دب و  رهوجلا ال  سنج  تحت 
.فلخ اذه  اهلولعم  نم  ادوجو  دکوأ  يوقأ و  نوکی  نأ  بجی  هلعلا  هیلإ و  اجاتحم  عبطلاب  هنم  ادوجو  مدقأ  هتلع و  هؤزج و  وه  ام 

یف هیعیبطلا  هدـحولا  طئارـش  لمهأ  نم  تافزاجم  نم  اضیأ  وهف  يرهوجلا  رخآلا  هئزجب  امئاق  اـضرع  رهوجلا  ءزج  نوک  زیوجت  اـمأ  و 
نیب يذلا  یفیلأتلا  بیکرتلاب  هعیبطلا  لعف  بسحب  هروصلا  هداملا و  نیب  يذلا  يدحأتلا  بیکرتلا  لاح  هیلع  هبتـشا  هلـصحملا و  عاونألا 

.هعنصلا لعف  بسحب  ضرعلا  عوضوملا و 

ام یلإ  هدوجو  یف  رقتفی  الف  هیعونلا  مات  نوکیف  هب  موقی  اـم  نع  ماوقلا  ینغتـسم  اـیرهوج  اـتاذ  ناـک  اذإ  نیءزجلا  دـحأ  نـأل  کـلذ  و 
هلوقم تحت  هجردـنم  هدـحاو  اتاذ  هریخأ  هبترم  یف  همـضی  امم  هنم و  لصحی  الف  هدوجو  هبترم  دـعب  همـضی  امنإ  همـضی  اـم  همـضی و 
هرخأتم همدـقتم و  نوکت  هدـحاولا ال  تاذـلا  و  رخأتم - ضرعلا  مدـقتم و  رهوجلاف  ضرع  رهوج و  عومجم  عومجملا  نوکیف  رهوجلا 

.اعم

ءانب هئزج  هیرهوج  ریغ  هیرهوج  هل  ضرعلا و  اذه  و  رهوجلا - اذه  تاذ  ریغ  هدحاو  تاذ  هل  ادـحاو  ارهوج  عومجملا  ناک  ول  فیک و 
اببـس ضرعلا  نوکیف  ضرعلا  دوجو  دعب  دجو  امنإ  دعب و  دجوی  مل  يرهوجلا  هئزج  لوصح  دـنعف  امهنم - لک  تاذ  ریغ  هتاذ  نأ  یلع 
هلعلا ماوق  کلذ  اجراخ و  مأ  ریغلا  کلذ  ناک  اءزج  هریغب  لب  هب  امئاق  ضرعلا  نکی  مل  نإ  لاـحم و  اذـه  هیلع  امدـقتم  رهوجلا  دوجول 

متأ و يوقأ و  نوکی  نأ  بجی 
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هداسف رم  دق  نیتلوقم و  نم  ینادحو  دوجوم  بیکرت  مزلی  اذک  ناک و  رهوج  يأ  نم  اماوق  فعضأ  اقلطم  ضرعلا 

یشرع لیصحت 

ضحم یه  هیعونلا  روصلا  نأ  فشکنی  هنم و  رونتی  ام  هیهاملا  ثحابم  یف  هدـییأتب  انبلق  یلع  ضاف  هماهلاب و  هللا  اندافأ  ام  انم  قبـس  دـق 
هدحتم رهاوجلا  لوصف  نأ  یلإ  انرشأ  امل  کلذ  ضرع و  رهوجب و ال  سیل  دوجو  وه  امب  دوجولا  تاینامـسجلل و  هصاخلا  تادوجولا 

.هریغ همعی و  یتلا  همزاول  نم  لب  مسقملا - هلصفل  سنجب  سیل  سنجلا  هیجراخلا و  روصلا  عم  هینیعلا  تابکرملا  یف  هیهاملا 

لوصفلا کلت  اهنع  هذوخأملا  اهروص  اهلوصف و  نع  جراخ  یضرع  هنکل  هیرهوجلا  هبکرملا  عاونألل  اموقم  ناک  نإ  رهوجلا و  سنجف 
جاردـنالا نم  اتاذ  یلعأ  یه  لب  اـضارعإ  نوکی  ـالف  هیرهوجلا  ماـسجألل  ماوقلا  دـیفم  اـهنکل  هیرهوج  هیهاـم  تسیل  هیعیبطلا  روصلاـف 

یف هقباس  لوصأ  رکذـت  دـعب  نطفلا  بیبللا  سدـحتی  هیجراخلا - راثآلا  يدابم  اهنوک  اهتیرون و  اهتطاسبلف و  تالوقملا  يدـحإ  تحت 
هلـصحتم و اهـسفنب  یه  ضعب و  نم  اهـضعب  زیمت  عاونألا و  لـصحت  یتلا  هلـصحملا  هینیعلا  تادوجولا  یه  اـهنأ  باـتکلا  اذـه  لـئاوأ 

بتارملا لضافتم  دارفألا  داحآلا و  زیامتم  هنإ  ثیح  هبکرملا - هطیسبلا و  تایهاملا  لکایه  یلع  طسبنملا  دوجولا  نأش  وه  امک  هزیمتم 
اـهبتارم و لـصافت  اـهدارفأ و  تادوـجولا و  داـحآ  زیاـمتل  هعباـت  اهلـصافت  تاـیهاملا و  زیاـمت  و  هقحلی - رمأـب  ـال  هسفنب  تاجردـلا  و 

.اهتاجرد

نم اـهمزلی  اـهقحلی و  اـم  هداـملا  یلإ  اـهجوحی  اـمنإ  اهـسفنأ و  بسحب  تسیل  یهف  یلوـیهلا  یلإ  هیروـصلا  تادوـجولا  هجاـح  اـمأ  و 
تاصخشتلا و تامالع  نم  یه  اهریغ و  نیألا و  عضولا و  مکلا و  فیکلا و  نم  هصخـشملا  ضراوعلاب  موقلا  دنع  هامـسملا  ضراوعلا 

هیدوجوم هسفنب و  هدوجو  نأ  امک  هب  ءایشألا  صخشت  هسفنب و  هصخشت  نأل  دوجولا  سفنب  صخشتلا  امنإ 
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رظناف رابتعاب  امهنم  لک  دجوم  دوجوم و  دوجو و  هنأ  امک  صخشم  صخشتم و  صخشت و  وهف  هب  ءایشألا 

لدبلا لیبس  یلع  سیل  هیمسجلل  هیعیبطلا  هروصلا  میوقت  نأ  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

یلع مدقتم  لصفلا  سنجلا و  یلإ  لصفلا  هبسن  هیمسجلا - یلإ  اهتبسن  نأ  تملع  امل  هروصلا  لدبتب  لدبتت  هیمرجلا  هروصلا  تناک  امل 
.سکعلا نود  رخأتملا  لدبتی  مدقتملا  لدبت  امهمف  ادوجو  سنجلا 

تادادـتما رخآ و  رادـقم  اهعم  لصحی  هیعیبطلا  هروصلا  نم  ثدـحت  هروص  لک  نأب  اهریغ  تاقیلعتلا و  یف  اضیأ  خیـشلا  حرـص  امل  و 
.رخآ يرهوج  لاصتا  اهعم  لصحیف  يرخأ 

یتـح یلویهلا  موقی  لـصتملا  رهوجلا  نأ  اـمک  لدـبلا  لـیبس  یلع  مسجلا  دوجو  موقت  هیعیبـطلا  روصلا  نإ  لوقی  نأ  دـحأل  یغبنی  ـالف 
داعبألا ضرفل  لباقلا  لاصتالا  ءزج  مسجلا  نإف  هیدادـتمالا  روصلا  یلإ  سایقلاب  یلویهلاک  هیعیبطلا  روصلا  یلإ  سایقلاب  مسجلا  نوکی 

سیلف رخآ  مسج  هیعیبط  هروص  لک  عم  ثدـحیف  اـضیأ  مسجلا  لدـبتب  هیعیبطلا  روصلا  لدـبتی  يروصلا  لاـصتالا  لدـبت  اذإ  هثـالثلا و 
.لدبلا لیبس  یلع  اهموقی  هفلتخم  ادودح  لبقی  اهسفن و  یقبی  یتلا  یلویهلاک  مسجلا 

یف لحملا  یلإ  رقتفی  امک  ضرعلا  نأ  الإ  لحملا  یلإ  هصخـشت  مزاول  یف  جاتحی  هروص  وأ  ناک  اضرع  لاح  لک  نأ  اذـه  یف  رـسلا  و 
هروصلا اهتیـصخش و  موقی  امک  ضرعلا  هقیقح  موقی  عوضوملاـف  هیتعاـن  هقیقح  هتقیقح  نـأل  هتیعون  یف  هیلإ  رقتفی  کلذـک  هصخـشت 

بتارم تادادـتمالا و  دودـح  یف  هقیقحلا  هظوفحم  ادـحاو  اعون  هیمـسجلا  تناک  ثیح  هداملا  وه  يذـلا  اهلحم  دوجو  موقت  اهتقیقحب 
.اربک ارغص و  هفلتخملا  ریداقملا 

فالخب اذـه  اهب و  هموقتم  اهتاصخـشت  یلویهلا و  موقت  اهتیعونب  یهف  هیلاصتالا  هروصلا  هیعون  ظافحناب  اهتیـصخش  ظفحنت  یلویهلاـف 
هیعیبطلا روصلا  یلإ  سایقلاب  مسجلا 
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تلاز يرخأ  هروص  هیعون  یلإ  اهتیعون  تلدـبت  اذإـف  مسجلل - هموقم  اـهتیعونب  تناـک  اذإ  هیعیبط  هروص  لـک  نإـف  عاونـألا  هفلاـختملا 
روصلا و قلطم  اهصخشت  یف  یفکی  هقیقحلا  تاذلا و  همهبم  هوقلاب  ارمأ  تناک  امل  یلویهلا  نأل  يرخأ و  هیمسج  یلإ  اضیأ  هیمـسجلا 
اهلاوز و ال بجوی  هصوصخملا  هروصلا  لاوزف  هصوصخم  هروص  یلإ  اهـصخشت  یف  رقتفت  هیعون  هیهام  وهف  مسج  وه  امب  مسجلا  اـمأ 

.روصلا قلطم  یقبی  ماد  ام  یلویهلا  لاوز  اهتایعون  هروصلا و ال  تایصوصخ  لاوز  بجوی 

عیرفت

هیناویحلا و وأ  هیتابنلا  هروصلا  عم  ادوجوم  ناک  يذلا  مسجلا - مدع  دـقف  تام  اذإ  ناویحلا  عطق و  اذإ  رجـشلا  نأب  اومکح  انهاه  نم  و 
.هرمتسم اهنإف  یلوألا  یلویهلا  فالخب  رخآ  مسج  ثدح 

ثحاـبم یف  رم  اـم  اذـک  اهتیـضرع و  روصلا و  هیرهوـج  نیب  فـالخلا  یلع  عرفتم  هنـأل  نیقیرفلا  نیب  فـالخلا  عـضوم  اـضیأ  اذـه  و 
دحاو لک  لعج  نییقارـشإلا  عابتأ  دـنع  طئاسبلا و  یف  امک  تابکرملا  یف  دـحاو  لعجب  نالوعجم  لصفلا  سنجلا و  نأ  نم  تایهاملا 

.کلذ اومزتلا  رخآلا و  لعج  ریغ  امهنم 

یمانلا و يأ  لصفلا  هنع  لاز  عطق  اذإ  رجـشلا  نأ  اومعز  امل  دوجولا  یف  داحتالا  نع  هرابع  لمحلا  هلومحملا و  ءازجألا  نم  اـمهنأ  عم 
كانه ماقملا  اذه  قیقحتب  یفی  ام  كانعمـسأ  دق  لصفنا و  اذإ  مسجلا  تام و  اذإ  ناویحلا  یف  اذـک  و  مسجلا - وه  سنجلا و  هیف  یقب 

رکذتف
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هیمسجلا هروصلا  دوجو  هبترم  یلع  همدقتم  هیعیبطلا  هروصلا  دوجو  هبترم  نأ  یف  ( 8  ) لصف

هراشا

نم فلؤملا  مسجلا  نوکی  نأ  لاحملا  نم  هنإ  لوقنف - رخآ  انییبت  هنیبن  انأ  ـالإ  دـصقملا  اذـه  هنم  دافتـسی  اـم  لوصـألا  نم  یـضم  دـق 
و صاخ - ناکم  صاخ و  لکـش  صاخ و  رادقم  یلع  هنوک  هقحلی  مث  لعفلاب  امئاق  ارمأ  اقلطم  فارطألا  یف  طسبنملا  دعبلا  یلویهلا و 

.امهل عانتما  مدع  وأ  مایتلالا  قرخلا و  لوبقل  عانتما  یلع 

وه هیدادتمالا  هروصلا  یلویهلا و  الإ  هیف  دجوی  سیل  هنأ  ینعمب  مسج  وه  امب  مسجلا  یضتقم  نأل  هبوعـصلا  وأ  هلوهـسلا  جهن  یلع  امأ 
هدوجو ذإ  نهذلا  یف  الإ  هل  دوجو  ماع ال  رمأ  هفـص  لک  نم  هاضتقم  هلمجلاب  و  کلذک - رادقم  یـسنج و  ماع  لکـش  قلطم و  ناکم 

نم اهیـضتقی  ام  عونلاب و  هفلاختم  فاصوأ  تایـصوصخ  نع  هدوجو  کفنی  ـال  اـم  ذإ  تملع  اـمک  لـقعلا  یف  ـالإ  نوکی  ـال  کلذـک 
نکی مل  نإ  اهیلع و  اقباس  تافصلا و ال  هذه  يدحإب  هصـصخی  ام  نع  ادرجم  لعفلاب  امئاق  هضرف  زوجی  الف  هقیقحلا  هفلاختملا  روصلا 

تایـصوصخلا ال يدـحإب  انرتقم  الإ  هتفـص  هذـه  ام  دوجو  لاحم  لقعلا و  یف  الإ  هیهاضی  ام  عبطلاب و  ام  اقبـس  نوکی  لب  اینامز  اـقبس 
.الصأ اهیلع  امدقتم  اهنع و ال  ادرجم 

ذإ يرخألا  یلع  امهادحإل  رخأت  مدـقت و  ریغ  نم  نیتئفاکتم - انوکت  نأ  هیمـسجلا و ال  نع  هرخأتم  هیعیبطلا  هروصلا  نوکی  نأ  لاحمف 
.اهدارفنا یلع  هعیبطلا  هروصلا  اهدارفنا و  یلع  هیمسجلا - هروصلا  یلویهلا  موقی  نأ  هنم  مزلی 

میوقت نع  ینغ  اهایإ  امهادحإ  میوقت  یف  نأل  ناتروصلا - اهموقی  نأ  زوجی  هطیـسبلا ال  هدحاولا  هداملا  نأل  تالیحتـسملا  نم  اذـه  و 
ساسحلا و یف  لاحلا  سیل  نایقطنم و  نالصف  یسنج  دحاو  ینعم  موقی  نأ  لیحتسی  امک  هدحاو  هجرد  یف  اتناک  اذإ  يرخألا 
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.هعضوم یف  نیب  امک  هنع  امهب  ربع  دحاو  لصفل  نامزال  امه  لب  لاحلا  اذه  ناویحلل  هدارإلاب  كرحتملا 

هروصلا هموقی  يذلا  مسجلا  هداملا و  موقی  مث  اصاخ  اعون  هیمسجلا  عونتیف  هیعیبطلا  هروصلاب  الوأ  هیدادتمالا  هروصلا  موقتی  نأ  بجیف 
.هیهاملا دحلا و  بسحب  هیعیبطلا  هروصلا  هموقی  يذلا  وه  امهنم و  بکرتی  يذلا  مسجلا  ریغ  دوجولا - یف  امیوقت  هیعیبطلا 

نم دحأتم  وه  ذإ  سنجلا  ینعمب  مسجلا  ریغ  هداملا و  ینعمب  مسجلا  ریغ  ثلاث  ینعم  وه  مسجلا  اذهف  نیینعملا  نیب  قرفلا  تملع  دق  و 
یلویهلا داحتا  نإف  ضیبألا  وأ  یجنزلاب  مسجلا  دـحأتک  ضراـف  ضرفب  ـال  لـعفلاب  ادـحأت  نیتروصلا  یلویهلا و  هثـالثلا  رومـألا  هذـه 

اماوق امهنم  لکل  نإف  بتاـکلا  یف  هباـتکلاب  ناـسنإلا  داـحتاک  راـحلا و  یف  هرارحلاـب  مسجلا  داـحتاک  سیل  هروصملا  یف  نیتروصلاـب 
.هروصلا عم  یلویهلا  لاح  فالخب  هباتکلا  هرارحلا و  نع  ادرجم  لعفلاب 

داحتا یعون و  داحتا  وهف  ایعون  ارمأ  یـسنجلا  رمألا  لعجی  داـحتالا  اذـه  ضرعلاـب و  كاـنه  تاذـلاب و  اـنهاه  داـحتالا  نوکی  اذـهل  و 
لصحتلا و مات  اصاخ  اعون  هموقی  امب  هداحتا  ایتاذ و  ایعیبط  اقوحل  هقحلی  امب  هلـصحت  دعب  ایعون  ارمأ  مسجلا  لعجی  مل  هرارحلاب  مسجلا 

.ایعون اداحتا  نوکی  الف  هیصوصخلا 

اـصخش لصحتی  مل  ام  ناسنإلا  نإف  اضیأ  اصخـش  لب  اعون  هلـصحت  یف  هباتکلا  هیلإ  جاتحی  ارمأ  هیلإ  فاضنی  ام  هباتکلا  لعجی  رظناـف أ 
يدادتمالا رهوجلا  یلویهلا و  نم  مئتلملا  ینعملا  نأ  تبث  دقف  هرخأتملا  ضراوعلا  نم  هریغ  و  ضایبلاب - هباتکلاب و ال  فصتی  مل  انیعم 

نإـف هقیقحلاـب  اـسنج  نکی  مل  نإ  هیعیبـطلا و  عاونـألا  نم  اـعون  هلـصحی  هلمکی و  اـم  یلإ  رقتفی  نأ  یف  سنجلا  دوجوک  هدوجو  طـقف 
الإ نهذلا - یف  ینعملا  مات  ناک  نإ  طقف و  دـتمملا  رهوجلا  نیعلا و  یف  نهذـلا و ال  یف  ینعملا ال  مات  ریغ  نوکی  ام  ضحملا  سنجلا 

هدجوی هلصحی و  ام  یلإ  جاتحی  هدوجو  صقنل  لب  جراخلا  یف  هقیقحلا  مات  سیل  هنأ 
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هیلع دـیزم  الامک ال  امامت و  لمکی  متی و  نأ  یلإ  اذـکه  هیمـسجلا و  درجم  یلع  بترتی  ام  قوف  دوجولا  راثآ  هیلع  بترتی  الماک  اعون 
.اقلطم ایقیقح  اعون  نوکیف  هبسحب 

اماوق و يوقأ  ادوجو و  مدقأ  نوکی  یـشلل ء  لصحملا  هیعیبطلا و  روصلا  يدحإ  وه  يروص  رمأ  هلـصحی  نأ  بجی  کلذـک  ناک  اذإف 
.هیهاملاب وأ  عبطلاب  امدقت  هثالثلا  نم  بکرملا  یلع  هیلعلاب و  امدقت  هیمسجلا - یلع  همدقتم  هیعیبطلا  هروصلاف  الصحت 

روهشم کش  انهاه  و 

نأ وه  لاؤسلا و  اذه  هبـش  اضیأ  رم  دق  هیعیبط و  يرخأ  هروص  نود  هیعیبط  هروصب  اهتاذ  تصتخا  فیکف  دـحاو  رمأ  یلویهلا  نأ  وه  و 
.هیمسجلا یف  اهقافتا  دعب  اهیلع  هروصلا  فالتخا  ببس  امف  روصلا  فالتخا  هؤشنم  ناک  اذإ  راثآلاب  ماسجألا  فالتخا 

یلع لعجلا  دوجولا و  یف  اهمدقت  هیعونلا و  روصلا  هیرهوج  نع  هلفغلا  یلع  هانبم  نأل  داریإلا  اذه  هب  خسفنی  ام  یلإ  انرـشأ  دـق  نحن  و 
.لکلا یف  هقیقحلا  هقفتم  هدام  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا 

هذوخأم لوصفب  لصحتی  هنإ  لکلا و  یف  اقفتم  ادحاو  وه  سیلف  هینامسجلا  عاونألا  رئاس  یلع  لومحم  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  امأ  و 
.رخآ ینعمب  اهنم  لک  یف  نوکی  هروصلا و  نع 

امهنأل يرخأ  لوصف  روصب و  هیدوجولا ال  اـهیدابم  یلإ  هعجار  تاـهجب  اهتاوذـب و  یهف  لوصفلا  وأ  هروصلا  کـلت  تاـفالتخا  اـمأ  و 
.لصف سنج و  وأ  هروص  هدام و  نم  همئتلم  ریغ  هطیسب  ناعم 

فصو تعن و  هقیقح و  لک  أشنم  فالتخا و  لک  لصأ  هتاذ  یف  هصقن  هلامک و  هرخأت و  همدقت و  بتارم  بسحب  دوجولاف  هلمجلاب  و 
.یضرع وأ  یتاذ 

لوصفلاب افالتخا  ینعأ  ایعون  افالتخا  تایمسجلا  تایلویهلا و  نم  فلتخی  ام  نإ  مث 
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اتاذ و ال اهمدقت  مدعل  حضاو  امهیف  رمألاف  هیعونلا - اهعیابط  رـصانعلا و  یلویه  هفلتخملا و  اهتایمـسج  كالفألا و  تایلویهک  روصلا  و 
.هصاخلا عئابطلا  کلت  یلع  انامز 

هروص دـعب  هروصب  روصتی  مث  موق  همعز  اـمک  صخـشلاب - هدـحاو  وأ  هکرتـشملا  هیمـسجلاب  عونلاـب  هدـحاو  یه  اـمب  یلوـیهلا  اـمأ  و 
هللا ءاش  نإ  هعضوم  یف  فشکنی  امک  هیرودلا  تاکرحلا  دادعإب  هیولع  بابسأ  نم  اهب  فلتخی  اهقحلت و  تادادعتسابف 

مارجألل تایاهن  فارطأ و  یف  تسیل  هینامسجلا  يوقلا  هیعیبطلا و  روصلا  دوجو  نأ  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

تناک اذإ  هیف  هیراـس  نوکی  نأ  بجی  لـب  حطـس  وأ  هطقنک  هنم  مسقنم  ریغ  دـحب  مسجلا  یف  صتخی  نأ  زوجی  ـال  يوقلا  روصلا و  نإ 
نأ مزل  هلک  مسجلا  یف  مسقنم ال  ریغ  هنم  دـح  یف  هدوجوم  تناک  ول  ذإ  همـسقنملا  هتاذ  سفن  یف  يأ  مسج  وه  اـمب  مسجلا  یف  لـحت 

.فلخ اذه  هل  هیاهن  نوکی  الف  مسجلا  دوجو  نع  زاحنم  دوجو  دحلا  کلذل  نوکی 

طخ ـال  هطقن و  هیف  نیعتی  مل  یکلفلا  ریدتـسملا  مسجلا  اههابـشأ و  هرکلاـک و  یطقن  وأ  یطخ  دـح  هـل  سیل  اـم  ماـسجألا  نـم  نـأل  و 
دوجو دـعب  اـهدوجو  ناـکل  طـخلا  کـلذ  وأ  هطقنلا  کـلت  یف  هکرحملا  هوقلا  هدوجو  ناـک  ولف  كرحتی  مل  اـم  روحملا  بطقلاـک و 

.مسقنم ریغ  رمأ  یف  سیل  اهدوجو  نأ  یقبف  عنتمم  اذه  نیتبترمب و  هکرحلا 

مـسجلا نراق  اذإف  نیربتعملا  نم  هعامج  هیلإ  بهذ  امک  اهتاموقم  نم  لب  ماسجألا  مزاول  نم  عضولا  رادقملا و  نأ  تملع  دق  کنإ  مث 
عم لب  مسج  وه  ثیح  نم  مسجلا  یف  هدوجو  نکی  مل  الإ  امهارجم و  يرجی  ام  عضولا و  و  رادـقملا - هل  دـجوی  ـال  نأ  حـصی  ـال  رمأ 

يوقلا هنراقم  تسیل  ضرعلاب و  رومألا  هذـه  هینامـسجلا  يوقلا  عئابطلل و  ضرعی  نأ  بجیف  اهلاثمأ  هوبألاک و  مسقنم  ریغ  ینعم  هدایز 
ام رادقملا و  عضولل و  روصلا  و 
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.امههباشی ام  هکرحلا و  داوسلل و  اهتنراقمک  مسجلا  نم  امهارجم  يرجی 

هب موقی  ام  مسجلا و  امهعافتراب  عفتری  هنإف  هب  موقی  ام  مسجلا و  یلإ  سایقلاب  عضولا  رادقملا و  لثم  لاح  اهلاح  رومألا  هذـه  سیل  ذإ 
.هکرحلا داوسلا و  لثم  عافتراب  عفتری  و ال 

ناـک هرثؤم  تناـک  ول  ذإ  هیف  رثؤی  ـال  اـمک  مسجلا  یف  هدوجوملا  ضارعـألا  روصلا و  يوقلا و  یف  رومـألا  هذـه  لـثم  رثؤـی  ـال  اذـهلف 
.رثؤی ام  عافترا  بجوی  اهعافترا 

هیف و دوجوملا  ضرعلا  وأ  هیف  هدوجوملا  هوقلا  مسجلا و ال  قبی  مل  مسجلا  نم  لکـشلا  وأ  عضولا  وأ  رادقملا  مدـع  اذإ  هنأ  يرت  أ و ال 
مدع اذإ  هکرحلا و ال  مدع  داوسلا  مدع  اذإ  سیلف  هکرحلاک  هریغ  عم  داوسلا  کلذک  داوسلا و ال  فصن  مدع  رادقملا  فصن  مدع  اذإ 

اهفصن مدع  هفصن 

یشرع حیولت 

ریداقملا نامزلاک و  ماسقنالا  لوبق  نیع  وأ  ددـعلاک  ماسقنالا - نیع  ءایـشألا  ضعب  یف  هدـحولا  نأ  اضیأ  اـنهاه  ملعی  نأ  بجی  اـمم  و 
امک ناـمزلا  هقیقح  اـهیلإ و  ماـسقنالا  هضرعی  رمأ  ـال  تادـحولا  یلإ  مسقنملا  سفن  یه  هماوق  هلـصحت و  اـهب  یتلا  ددـعلا  هقیقح  نإـف 

ءایـشألا ضعب  یف  ماسقنالا و  هوق  اهل  یتلا  هیلاـصتالا - هیمکلا  سفن  رادـقملا  هقیقح  راـقلا و  ریغلا  ددـجتملا  لاـصتالا  سفن  یجیس ء 
و لوقعلاک - دوجولا و  بجاولاک  لوألاف  اددـع  ناکل  الإ  هدـحاو و  ههج  نم  نیتهج ال  نم  اهعماجی  وأ  اـهیفانی  ءاوس  ماـسقنالا  ریاـغت 

.صقن ههج  مامت و  ههج  اهل  یتلا  ءایشألاک  یناثلا  هدحولا و  ههج  سفنک 

اصقان و امهنم  لک  نوکی  اهب  یتلا  ههجلا  یه  لعفلاب و  وأ  هوقلاب  ماسقنالا  لبقی  اهب  هیمـسج  ههج  امهنم  لکل  الثم  ناویحلا  کلفلاف و 
ثیح نم  کلفلاف  امات  نوکی  اهب  یتلا  هیمامتلا  ههجلا  یه  لعفلاب و  هوقلاب و ال  ماسقنالا ال  لبقت  اهب ال  هیلقع  وأ  هیسفن  ههج 
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ینعأ نیناویح  ریصی  نأل  حلصی  ناویح ال  وه  امب  ناویحلا  نیسفن و  اذ  سفنلا  ریصت  يأ  نیکلف  ریصی  نأل  حلصی  همامت ال  یتلا  هتیکلف 
اهتدحو نأل  همات  هقیقح  اذ  یشلا ء  ریصی  هیمـسجلا ال  درجمب  نأل  نیمـسج  ریـصی  نأل  هلباق  امهنم  لک  هیمـسج  راص  امنإ  نیتاذ و  اذ 

.ناصقنلا نیع  اهمامت  هرثکلا و  لوبق  نیع  تملع  امک 

مدـع ههج  ماسقنالا و  لوبق  ههج  نیتهج  تاذ  اضیأ  یهف  هیعیبطلا  روصلا  اـمأ  سنجلاـک و  مسج  وه  اـمب  مسجلا  نأ  ملع  اـنهاه  نم  و 
.يرخألا یلع  نیتهجلا  يدحإ  هبلغ  بسحب  هتوافتم  یه  ماسقنالا و 

یهف لوألا  لعافلا  دوجو  نع  ادوجو  دـعبأ  و  یلوألا - هداملا  یلإ  هجرد  برقأ  هیمـسجلاب و  اقاصلإ  دـشأ  هبترم و  لزنأ  تناک  اـملکف 
مامتلا یلإ  برقأ  هدحولل و  لبقأ  یهف  بلغأ  اهیلع  فاصوألا  هذـه  سکع  تناک  املک  و  مامتلا - نع  دـعبأ  ماسقنالا و  هرثکلل و  لبقأ 

نإف تایفیکلا  ضارعألا و  مکح  کلذـک  و  مارجألا - داعبألا و  نع  هدرجملا  روصلا  ملاعب  قصلأ  مایتلالا و  قرخلا و  لوبق  نع  عنمأ  و 
هدـحو و نیتاه  نم  لکل  روصتی  ذإ  هرئادـلا  هرکلاک و  اسیل  ضاـیبلا  داوسلا و  نإـف  ضعب - نم  هیماـمتلا  هدـحولا و  نع  دـعبأ  اهـضعب 

.رابتعالا هسیاقملا و  بسحب  الإ  هیمامتلا  هدحولا و  نم  یش ء  سیلف  امهیف  امأ  عقاولا و  بسحب  هیمامت 

هل يذـلا  مسجلا  هیلک  مسجلا و  هیلک  یف  دوجوم  همامت  هنم و  ءزج  لکـشملا  مسجلا  ءازجأ  نم  ءزج  لـک  یف  لکـشلا  نم  دوجوملاـف 
.ضایبلا (1) و  داوسلا لثم  لاح  کلذک  سیل  هئازجأ و  نم  ءزج  لک  یف  دوجوم  ریغ  هیعیبط  هدحو 

الثم هرکلا  فصن  نإف  لکـشلا  فالخب  دـحلا - مسالا و  یف  هئزجل  واسم  هلک  ضاـیبلا  داوسلا و  لـثم  نأ  کـلذ  یف  رـسلا  لوقأ و  - 1
نوکت مسجلاب  اهقوصل  هدـشل  هلاثمأ  داوسلا و  نأ  کلذ  أشنم  ءاوس و  اهنإف  داوسلا - ءازجأ  فالخب  اهئازجأ  رئاـس  اذـکه  هرکب و  سیل 
نوکی اذهل ال  مسجلاب و  قوصللا  نم  هباثملا  هذهب  سیل  الثم  لکـشلا  نأ  همـسقنملا و  هتاذ  ثیح  نم  مسج و  وه  امب  مسجلا  یف  هلاح 

، مهفاف ـالثم  دودـحلا  وأ  دـحاولا  دـحلاب  اـطاحم  هنوک  لـثم  يرخأ  هیثیح  نم  هیف  دـب  ـال  لـب  هل  ـالحم  هنوک  یف  مسج  وه  اـمب  مسجلا 
هللا همحر  لیعامسإ 
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یفف اهؤازجأ  امأ  مسجلا و  هیلک  یف  هدوجوم  اهنإف  مسجلا - یف  هوق  اهنأ  یلع  دئاز  ینعم  مامت و  اهل  ناک  نإف  هینامـسجلا  يوقلا  امأ  و 
مسجلا ءازجأ  نم  فیرـشلا  یف  اهئازجأ  نم  فیرـشلا  هئازجأ  بسحب  ءازجأ  اهلف  مسجلا  یف  هوق  اهنإ  ثیح  نم  سفنلاف  مسجلا  ءازجأ 

.زجعلا بقعلاک و  هئازجأ  نم  سیسخلا  یف  اهئازجأ  نم  سیسخلا  غامدلا و  بلقلاک و 

یف هیراس  ههباشتم  هوق  الإ  سفنلا  نم  اهئازإب  سیلف  هیرادقملا  ههباشتملا  هؤازجأ  ربتعا  اذإ  امأ  ندبلل و  هفلتخملا  ءازجألا  ربتعا  اذإ  اذه 
تاذـلاب ال هنوکـس  هیف و  یه  ام  هکرحل  لوأ  أدـبم  اهنأب  تفرع  یتلا  هعیبطلاب  هامـسملا  یه  اـهنأک  هباـشتم و  دـحاو  وحن  یلع  عیمجلا 

یف یه  سوفنلا و  تاوذ  ماسجألا  یف  هیراس  سفنلا  يوق  نم  هوق  هعیبطلا  کلت  نإـف  لـیملا  وه  هعیبطلل و  هلـآلاک  وه  اـم  وأ  ضرعلاـب 
يوقلا و رئاس  مکح  اهمکح  لب  هموقم  هروص  تسیل  سوفنلا  تاوذ  امیـس  تاـبکرملا  یف  ریخأ و  لـصف  أدـبم  هیعون  هروص  طـئاسبلا 

.تایفیکلا

تسیلف هریبدت  وأ  هکیرحتل  هرـشابم  وأ  مسجلا  یف  هوق  اهنأ  نع  رظنلا  عطق  عم  هقیقحلا  همات  اهـسفن  یف  رمأ  اهنإ  ثیح  نم  سفنلا  امأ  و 
مـسجلا یف  دـجوت  یتلا  اـهاوق  وأ  اـهئازجأک  هصقاـن  تسیل  اـهنأل  مسجلا  ءازجأ  یف  ءازجأ  اـهل  ـال  و  هیثیحلا - هذـه  نم  زجت  تاذ  یه 

رمأب سفنلا  لاح  هبـشأ  اـمف  هماـسقناب  مسقنم  رمأ  یهف  هیف  هیراـس  هوق  اـهل  ثیح  نم  داوملا و  نع  هقراـفملا  تاوذـلا  مکح  اـهمکحف 
رئاس مکح  اهمکح  ندـبلا  یف  هیراس  هوق  امهادـحإ  نیتهج  تاذ  اهنأل  سفن  ندـب و  نم  فلأـتم  ناویح  وأ  هروص  هداـم و  نم  بکرم 

.تاقرافملاک هیف  هیراس  ریغ  يرخألا  هیعیبطلا و  روصلا 

يزج اذإ  تایحلاک  ناویح  بر  تاتابنلاک و  هبولغم - هفیعـض  اهیف  هدـحولا  ههجف  اهریغ  اـمأ  تاوذـلا و  هدرجملا  سوفنلا  لاـح  اذـهف 
هیمان هوق  راجـشألا  ضعب  یتعطق  نم  لک  یف  دجوی  امک  ادیدم  انامز  هساسح  هکرحم  هوق  هیمـسق - نم  دحاو  لک  یف  دجوت  نیمـسقب 

سرغلا دنع  اهلعف  رهظی 
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تانئاکلا ءایشألا  دوجو  وحن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 10  ) لصف

یلإ امهمزالت  یف  ثحبلا  رجنا  هروصلا و  یلوألا و  هداملا  یه  هیعیبطلا و  رومألا  دوجول  هبیرقلا  بابـسألا  ضعب  قبـس  اـمم  تملع  دـق 
ناببس امه  هیلقعلا و  تایاغلا  تابثإ  هیلکلا  تاکرحلا  ثحابم  نم  کیلع  دری  امیف  فقتس  و  ماسجألل - یلعافلا  یلقعلا  ببـسلا  تابثإ 

نیببـسلا کنیذ  نم  اهلوصح  حـصی  هجو  یلع  ءایـشألا  هذـه  دوجو  ناـک  ولف  تایوامـسلا  تحت  یه  یتلا  تاـنئاکلا  دوجول  نایـصاق 
اهنوکت لوأ  یف  قئاللا  اهمامت  یلع  تناکل  مودـی و  یقبی و  نأ  اهلیبس  تناکل  نیقرافم - نیببـس  یلإ  هجاـح  ریغ  نم  طـقف  نیقراـفملا 

هیلوألا و تایفیکلا  هدـسافتم  روصلا - هداضتم  کلذ  عم  تناک  هروص و  هدام و  نم  اهماوق  ناک  امل  نکل  اهرخآ و  نیع  اـهلوأ  ناـکف 
.هلباق هوق  اهنوکل  هدام  لک 

لاهیتسا قح و  هتروصب و  لاهیتسا  قح و  ماسجألا  هذـه  نم  دـحاو  لکل  راص  اهدـض  هروصلا و  هذـه  اـهل  دـجوی  نأ  اـهنأش  نم  نإـف 
داـضم دوجو  اـهل  دـجوی  ریغتی و  نأ  هتداـم  قحب  هل  يذـلا  هل و  يذـلا  هجولا  یلع  مودـی  یقبی و  نأ  هتروـص  قـحب  هل  يذـلاف  هتداـمب 
هداضتم روصب  هداملا  روصتی  نأ  نکمی  ذإ ال  دحاو  تقو  یف  اعم  ناقحلا  ناذه  یفوی  نأ  نکمی  ناک ال  اذإ  اهل و  ناک  يذـلا  هدوجول 

.دحاو نامز  یف 

ترم دق  ملعتس و  امک  اهایإ  یلاعت  بجاولا  عادبإب  یلقعلا  ملاعلا  یف  تناک  ملاعلا  اذه  یف  یتلا  تادوجوملا  روص  عیمج  نإ  لوقن  لب 
نم هنأل  ملاعلا - اذـه  یف  اهدوجوب  هداملا  لیمکت  یـضتقی  لوألا  لعافلا  دوجو  ناک  اقرافم و  ادوجو  روصلا  هذـه  دوجو  یلإ  هراشإلا 

دوجول هیـصعتم  لب  هیتأتم  ریغ  یه  ذإ  الیحتـسم  عادـبإلا  لیبس  یلع  هداملا  یف  اـهداجیإ  ناـک  ضیفلا و  لـیبس  یلع  هرخأـتملا  عباوتلا 
هروص و یلإ  هروص  نم  هلیحتسم  هدام  تبنم و  ریغ  انامز  هیرود و  هکرح  هتمکح  فیطلب  ردقف  هرثکلا - کلت  نع  الضف  اعم  نیتروص 

ام هدم  یقبی  هذه و  دجویف  هدم  یلإ  اذ  هدم و  یلإ  هذه  یفوی  نأ  هرورض  مزل 
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.دوجولا هظوفحم 

هؤاقب رخآلا و ال  دوجو  نم  یلوأ  نیدـضلا  دـحأ  دوجو  سیل  هنإف  اذـکه  ینفی و  مث  هدـم  کـلذ  یقبی  مث  اهدـض  دـجوی  فلتی و  مث 
.ءاقبلا دوجولا و  نم  طسق  امهنم  لکلف  رخآلا  ءاقب  نم  یلوأ 

لک دنعف  هل  ام  یش ء  هریغ  دنع  هریغل و  ام  یـش ء  هدنع  نوکی  رخآلا و  دنع  قح  امهنم  لکلف  امهنیب  هکرتشم  هداملا  تناک  امل  اضیأ  و 
اذهل و یطعتف  هتدام  ذخؤت  نأ  كاذل  کلذـل و  یطعتف  هتدام  ذـخؤت  نأ  اذـه  یف  لدـعلاف  هبحاص  یلإ  ریـصی  نأ  یغبنی  ام  قح  امهنم 

دحاو هنأ  یلع  امئاد  دحاولا  یـشلا ء  یقبی  نأ  نکمی  مل  تادوجوملا  هذه  یف  لدـعلا  هیفوت  یلإ  هجاحلا  لجألف  امهنیب  هداملا  بقاعتت 
- ارعش لیق  امک  صخشلاب 

زیخ تدیوگ  يدرک  مرگ  اج  نوچ  هکزیوآ  لد  خاک  نیا  دمآ  درس  نآ  زا 

لکل نإف  ملاعلا  اذه  دوجو  اهب  يذلا  نامزلا  یلوألا و  هکرحلا  یلوألا و  هداملا  ءاقب  اذکه  عونلاب و  دـحاو  هنأ  یلع  رهدـلا  ءاقب  لعجف 
کلذ صاخشأ  دجویف  صاخـشأ  دعب  صاخـشأ  یلإ  دجوی  نأ  یف  جاتحیف  ددعلاب  ینعملاب ال  قاب  لک  سنجلا و  هدحوک  هدحو  اهنم 

نم اضیأ  رخأ  صاخـشأ  هفلاسلا  صاخـشألا  ماقم  موقی  فلتی و  مث  هدم  یقبیف  هنم  رخأ  صاخـشأ  اهماقم  موقی  فلتی و  مث  هدم  عونلا 
دارأ هللا و  ءاش  ام  یلإ  لاثملا  اذه  یلع  عونلا و  کلذ 

تادسافلا ءاقب  وحن  یلإ  اهدعب و  ام  لوألا و  روصلا  یلإ  هراشإلا  یف  ( 11  ) لصف

.تاسقطسأ یه  ام  روصلا  نم  نأ  اهنم 

.ابیکرت رثکأ  طالتخا  نع  یه  ام  هذه  نمف  اهطالتخا  نع  هنئاک  یه  ام  اهنم  و 

.ابیکرت لقأ  طالتخا  یه  ام  اهنم  و 

نع نئاکلا  امأ  هتیمـسج و  هلمج  یف  هل  دض  ناک ال  ذإ  طقف  هجراخ  نم  وه  اهنم  دحاو  لکل  فلتملا  داضملا  نإف  تاسقطـسألا  امأ  و 
تاداضملا نإف  ابیکرت  لقأ  جازتما 
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جراخ نم  دسفملا  الإ  هفلتی  ریثأتلا ال  لیلق  افیعـض  هتاذ  یف  هل  دسفملا  داضملا  راص  کلذلف  هفیعـض  هرـسکنم  اهاوق  هریـسی و  هیف  یتلا 
اهبیکارت هیف و  تاداضتملا  هرثکبف  ابیکرت  رثکأ  طالتخا  نع  جازتما و  دعب  جازتما  نع  نئاک  وه  ام  جراخ و  نم  اضیأ  هل  دسفملا  راصف 

.هیوق هیف  تاداضتملا  يوقأ  رهظأ و  هیف  تاطلتخملا  داضت  نوکی 

نم هل  فلتملا  داضملا  نوکیف  دـسافت  داضت و  اهنم  نوکی  نأ  عنتمی  مل  ههباشتم  ریغ  ضاعبأ  ءازجأ و  نم  اهلوصح  ناـک  اـمل  اـضیأ  و 
هراجحلا ءاملا و  لثم  امئاد  هسفن  ءاقلت  نم  للحتی  هنإف ال  جراخ  نم  داضملا  هفلتی  تانئاکلا  نم  ناک  ام  هلخاد و  نم  همـسج و  جراـخ 

نم اهل  هداضتم  ءایشأ  نم  للحتت  اهنإف  ناویحلا  تابنلا و  نم  اهریغ  امأ  طقف و  تایجراخلا  نم  ناللحتی  امنإ  امهسناج  ام  نیذه و  نإف 
.جراخ نم  اهل  هداضم  ءایشأ  لخاد و 

نوکی امئاد و  همسج  نم  للحتی  ام  لدب  فلخت  هوق  هاطعأ  ام  هدم  هتروص  یقبی  نأب  هللا  هیانع  قلعتی  هذه  نم  یـش ء  ناک  نإ  کلذلف 
یتلا هتروص - مسجلا  کلذ  نع  علخیف  هب  لصتی  رخآ  مسج  همسج  یلإ  بذجنی  نأب  الإ  نکمی  للحتی و ال  ام  ماقم  موقی  ائیـش  کلذ 
یتح اهنیعی  اهمدخی و  ام  هیذاغلا و  یه  يرخأ  يوق  اهروصل  ماسجألا  هذـه  یف  تلعجف  هنیعب  مسجلا  اذـه  هروص  یـستکی  هل و  تناک 

هروصلا هوسکی  هتاذب و  هلبقی  هیدضلا و  کلت  هدنع  خلـسنیف  هل  اداضم  ام  ائیـش  هسفن  یلإ  بذـتجی  ماسجألا  هذـه  نم  مسج  لک  راص 
هلثم دری  نأ  هرباجلا  هوقلل  نکمی  اـم ال  مسجلا  کـلذ  نم  لـلحتیف  هدـملا  لوط  یف  هنم  هوقلا  هذـه  دـفنی  نأ  یلإ  اـهب  سبلتم  وه  یتلا 

.فلتیف

وـشنلا هوقک  هیف  اهـضعب  تلعج  تالآبف  جراخلا  فلتملا  نم  مسجلا  ظافحنا  امأ  لخادلا و  فلتملا  نم  ماسجألا  ظفحنی  هجولا  اذـهبف 
جراخ نم  اهـضعب  ناویحلا و  یف  هیدارإلا  هکرحلا  هوقک  جراخ و  نم  نیدسفملا  دربلا  رحلا و  نع  هنایـصلل  قاروألا  جرخی  تابنلا  یف 

امأ تاناویحلل و  باینألا  رافظألا و  بلاخملا و  و  روعـشلاک - تابنلل و  قاروألاکف  لـصتملا  اـمأ  لـصتم  ریغ  وأ  ناـک  الـصتم  همـسج 
ناسنإلل بورحلا  تالآ  هسبلألاکف و  لصفنملا 
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.ناویحلل نیکاسملا  تویبلاک و  و 

صاخـشألا نم  فلت  ام  ماقم  موقی  نأ  یف  جـیتحاف  تملع  امل  ددـعلاب  ـال  عونلاـب  ـالإ  یقبی  ـال  اـم  ءاـقبب  هقلعتم  هیاـنعلا  تناـک  اذإ  مث 
ریغ هروص  اهیف  ثدـحی  قباسلا  صخـشلا  هدام  نع  هلـصفنم  هدام  فلخت  يرخأ  هوق  یلإ  یعونلا  دـحاولا  اهب  مودـی  يرخأ  صاخـشأ 

اهلیـصافت و ماقم  هذه  سیل  تانیعم  مداوخ و  اضیأ  اهل  هدـلوملا و  هوقلا  اهل  لاقی  عونلا  اهلاثمأب  اهب و  ظفحنیل  ددـعلاب  هقباسلا  هروصلا 
میکحلا هللا  ءاش  نإ  لبق  يذ  نع  اهثحابم  دعوم 

سماخلا نفلا 

هراشا

دق انک  ءاقب و  ماود و ال  ریغ  نم  يرارمتسالا  ثودحلا  ءاضقنالا و  ددجتلا و  لیبس  یلع  الإ  سیل  هیعیبطلا  ماسجألا  دوجو  وحن  نأ  یف 
هلحرملا لوصف  یف  انملکت  ثیح  مالکلا  نم  یـضم  امیف  هل  قفو  نمل  هلیبس  انلهـس  هناـهرب و  انحـضوأ  بلطملا و  اذـه  ناـینب  اـنمکحأ 
هکرحلل هبیرقلا  هلعلا  یه  یتلا  هعیبطلا  دوجو  وحن  نوکـسلا و  هکرحلا و  ماکحأ  امهماکحأ و  لعفلا و  هوقلا و  ثحابم  یف  یتلا  هعبارلا 

نع بذـلا  و  رهوجلا - یف  هکرحلا  تابثإ  لصف  تباثلاب و  ریغتملا  طـبر  هیفیک  لـصف  یف  هیقرـشملا  همکحلاـب  نونعملا  لـصفلا  اـمیس 
ذإ مارملا  اذهل  دیکأت  حیضوت و  هدایز  هیف  ام  مالکلا  نم  رخآ  اطمن  انهاه  رکذن  نأ  دیرن  انکل  هیداملا  رهاوجلا  یف  يرهوجلا  دادتـشالا 

امیس ماسجألا  مدقب  لوقلا  بجوت  اهنأک  هفسلفلا  نأ  نم  سانلا  دنع  روهـشملا  نع  دیح  ریهامجلا و  ناهذأ  یف  زکترا  ام  نع  هبارغ  هیف 
.رصانعلا تایلک  بکاوکلا و  كالفألا و 

یلإ هجوتی  نعطلا  اذـه  معن  اهوحن  كالفألا و  دمرـستب  لوقلا  مهیلإ  اوبـسنف  نیقباسلا  ءامکحلا  مظاـعأب  نظلا  اوءاـسأ  کـلذ  لـجألف 
.ءافصلا لک  مهرطاوخ  مهرئامض و  ءافص  مدع  مهراظنأ و  روصقل  مهیرخأتم 

علطتس امک  كالفألا  دمرست  ملاعلا و  مدق  مهبهذم  نأ  نم  نیرخأتملا  دنع  رهتـشا  ام  فالخ  مهمالک  تاروثأم  نم  انیلإ  لصو  يذلاف 
لوصفلا هذه  یف  اهرکذنس  مهلاوقأ  نم  هیلع 
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هیشرع هعمال  هیف  ( 1  ) لصف

هراشا

نوکی نأ  هب  ضرغلا  امنإ  هب  وه  ام  یلع  ملاعلا  نایرج  بکاوکلا و  رییـست  كالفألا و  هرادإ  نأ  مالکلا  نم  فلـس  امیف  کل  انحول  دق 
هکیرحت هاهتنم و  هلامک و  یلإ  یـش ء  لک  لاصیإ  هتمحر و  يرابلا و  دوج  داجیإلا  عادـبإلا و  لـصأ  نأ  هداعـس و  اریخ و  هلک  ملاـعلا 

.اهقح یف  روصتی  ام  لضفأ  اهریصت  اهب و  هقئاللا  اهتروصب  هدام  لک  ریوصت  یلاعلا و  یلإ  لفاسلا  غالبإ  هانم و  هتیاغ و  یلإ 

هجرد یلإ  سفنلا  غولب  اذـکف  اـهتیاغ  هیناـسفنلا  هوقلا  یلإ  هعیبطلا  غولب  اذـک  هنوکـس و  هزیح  یلإ  یعیبطلا  كرحتملا  غولب  نأ  اـمکف 
ریخلا هماتلا و  هنینأمطلا  همئادـلا و  هحارلا  کـلذ  دـنعف  هنود  اـم  لـقعلا و  هیاـهن  يراـبلا  نأ  اـمک  سفنلا  هیاـهن  وه  اهنوکـس و  لـقعلا 

.یمظعلا

یف تابالقنالا و  تالاحتسالا و  رئاس  مارجألا و  بکاوکلا و  رییست  تاوامسلا و  کیرحت  ملاعلا و  ءانب  یف  یصقألا  ضرغلا  وه  اذه  و 
رشلا هنم  لوزیف  اریخ - هلک  ملاعلا  ریصی  نأ  هلک  ضرغلا  نأ  ینعأ  ءابنألا  یحولا و  بتکلاب و  ءامـسلا  نم  لسرلا ع - هکئالملا و  لازنإ 
ملاع عفتری  هقلخلا و  لمکت  همکحلا و  متیف  هئدـبمب  هرود  هیاهن  افطاع  هلوأب و  هرخآ  اـقحال  ریـصیف  هنم  أدـب  اـم  یلإ  دوعی  صقنلا و  و 
قحلا قحی  لطابلا و  لطبی  هبزح و  رفکلا و  ضرقنی  هلهأ و  رـشلا و  قحمنی  يربکلا و  همایقلا  موقی  ایندـلا و  لـطبی  داـسفلا و  نوکلا و 

.یمظعلا هفرعملا  یصقألا و  ضرغلا  وه  اذهف  هتاملکب 

رـسلا اذه  ظفحاف  ءاقبلا  همومیدلا و  نم  اهل  ظح  ءانفلا و ال  روثدلل و  هضرع  اهلک  اهاوق  اهعئابط و  ماسجألا و  نأ  نایبلا  اذه  نم  رهظف 
.نورهطملا الإ  هسمی  يذلا ال  نونکملا  ملعلا  نوزخملا و 
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.هئانف هروثد و  هعیبطلا و  ملاع  یشالت  یف  رخآ  رس 

هعیبطلا یف  هدوجوملا  اهلک  هبرطملا  تاوصألا  هذیذللا و  موعطلا  حـئاورلا و  هجهتبملا و  ناولألا  راونألا و  هیـسحلا و  تاذـللا  لصأ  نإ 
.اهداعم اهقاسم و  اهیلإف  هناحبس  هللا  نذإب  اهیلع  سفنلا  هضافإ  نم 

هفرـصتملا و اهتوقب  ءاشی  فیک  اهیف  فرـصتی  و  هیـسحلا - اهاوقب  اهیلإ  اـهداوم  نع  روصلا  کـلت  عزتنی  انـسوفن  يرت  کـلذ  لـجأل  و 
ذإ اهب  تطلتخا  اهتحزام و  امل  اهتردـک  اهتـشوش و  هعیبطلا  نأ  ریغ  اـهیلإ  تلزنت  سفنلا - یف  یهف  هعیبطلا  یف  یقب  اـم  لـکف  هلیختملا 

.(1) هبترلا یف  اهنود  تناک 

ارش و هردکملا  بئاوشلا  کلت  تیمسف  رودکلاب  هافص  روشقلاب و  هبل  طلتخم  مادعألاب و  جوزمم  ینامسجلا  دوجولا  نأ  نایب  رم  دق  و 
تافآلا و صئاقنلا و  رورشلا و  نم  ضعبل  اهـضعب  هفلاخملا  هداضتملا  ءایـشألا  کلذ  نم  تلـصح  و  تاریخلل - هقوعم  تناک  امل  الابو 

لاصتالا تعن  یلع  ناک  ءاوس  داضتلا  ملاع  داسفلا و  نوکلا و  ملاـع  هتلمجب  وه  یعیبطلا و  ملاـعلا  اذـه  یف  دـجوی  اـم  رئاـس  نحملا و 
یف هلـصأف  ملاعلا  اذـه  یف  هذـل  لامک و  لک  تابکرملا و  تاسقطـسألا و  ملاعک  یکاکفنالا  لاصفنالا  تعن  یلع  وأ  كالفألا  ملاعک 

.یفصأ ذلأ و  یلعأ و  دشأ و  يوقأ و  متأ و  هجو  یلع  كانه  وه  رخآ و  ملاع 

امک رمـألا  ناـک  اذإ  لـضافلا و  لـحملا  یف  همودـعم  و  صقاـنلا - لـحملا  یف  هدوجوم  تاریخلا  تاذـللا و  نأ  مهوتم  مهوتی  فیک  و 
یقـش لک  ارورـسم و  هلهأ  یلإ  بلقنی  دیعـس  لک  هلامک و  یلإ  عجری  هجوتی و  صقان  لـک  هلـصأ و  یلإ  دوعی  یـش ء  لـکف  هانفـصو 

یغَط َو ْنَم  اَّمَأَف  میمحلا  یف  هرقم  یلإ  يوهی  وأ  میعنلا  راد  یلإ  دعصی  یتح  جضن  دعب  اجضن  هدولج  هیلع  لدبتی  هئاقشب و  هدم  بذعتی 
يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  يوْأَْملا - َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا  َهایَْحلا  ََرثآ 

هردـک و تناکف  دوجولا  یف  ءافـصلا  اهل  نکی  ملف  اـهنم  هلزاـن  اـهنأل  سفنلا  هبتر  نم  لزنأ  نودأ و  هعیبطلا  هبتر  تناـک  اـمل  ینعی  - 1
نهلا همحر  لیعامسإ  هردکم ،
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رخآ رس 

هراشا

لحمضی یـشالتی و  امم  هیرـصنع  وأ  تناک  هیکلف  هینامـسجلا  هعیبطلا  نأ  هناهرب  انحـضوأ  هنایب و  کیلع  انددش  امم  کل  فشکنا  دق 
مارجألا يوقلا و  عئابطلا و  نم  سفنلا  هیف  فرصتی  ام  نأش  نأ  کل  رهظ  سفن  يذ  لک  کسفن و  لاوحأ  یلإ  ترظن  ول  ائیـشف و  ائیش 

.یلعألا رمآلا  هعاط  سفنلا و  همدخ  یف  جیردتلا  یلع  اهتافص  اهتاذ و  للحتی  لبذت و  بوذت و  نأ 

.هتلع یلإ  سایقلاب  لولعم  لک  و  هلصأ - یلإ  رظنلاب  عرف  لک  بأد  یلاعلا و  یلإ  هبسنلاب  لفاس  لک  نأش  اذکه  و 

عم نوکلا  یف  هیـضار  ریغ  یهف  سحلا  هجرد  هعیبطلا و  ماقم  نع  عافترا  یندأ  اهل  تعقو  یتلا  سفنلا  نأ  تدـجول  الیلق  تلمأت  ول  مث 
هزیرغ یـضتقم  کلذ  نکی  مل  ول  تالاحلا و  متأ  یلع  رخافتلا  ءاقبلا و  هبحم  یف  هلوبجم  اهنأل  اـهیلإ  عوجرلا  یف  هقاتـشم  ـال  هعیبطلا و 

.هلهأ سیئر  هدلب و  ناطلس  هعون و  ریمأ  نوکی  نأ  یهتشی  هیناویحلا  لب  هیرشبلا  سوفنلا  نم  هدحاو  لک  تناک  امل  سفن  لک 

سحلا و هبترم  یلإ  اهقایتشا  نم  رثکأ  هیلإ  اهقایتشا  لـقعلا و  هبترم  یلإ  ءاـقترالا  ینعأ  سفن  يذ  لـک  هلبج  یف  زوکرم  یـش ء  اذـه  و 
ام هعیبطلا و  هرطف  یلإ  هیلصألا  اهترطف  نع  جرخم  اهجرخی  مل  قئاع و  اهقعی  مل  نإ  هیسحلا  تاوهـشلا  هیندلا و  ءایـشألا  رئاس  هعیبطلا و 

.اهنود

اهصئاقن اهفاسفس و  نأ  امک  اهیلإ  هبشأ  رومألا  یلاعم  تناک  ذإ  اهقوف  ام  یلإ  اهقوش  ناک  هضیرم  ریغ  هرطفلا  همیلس  سفنلا  تناک  اذإف 
هعیبطلا و تافص  نم  سیل  تملع  امک  ءاقبلا  لاوزلا و  ددجتلا و  نم  ههراک  ءاقبلا  بلط  یف  امئاد  هدهتجم  نذإ  سفنلاف  هعیبطلاب  هبشأ 

.لقعلا تافص  نم  وه 

.لقعلاب تدحتا  هعیبطلا و  نع  تلخت  لقعلا  ماقم  وه  اهدارم و  یلإ  تلصو  اذإ  يزیرغلا  داهتجالا  اذهبف 
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نع هلصفنم  هیوه  هعیبطلل  تیقب  هعیبطلا  نع  تلصفنا  اذإ  سفنلا  نأ  سیل  لقعلاب و  سفنلا  داحتا  هحص  یـضم  امیف  اضیأ  تملع  دق  و 
نأل ترثد  هعیبطلا و  تلطب  هعیبطلا  ماـقم  نع  سفنلا  تلحترا  اذإـف  هرم  ریغ  هناـیب  رم  اـمک  لوقلا  فیخـس  نم  اذـه  نـأل  سفنلا  هیوه 

ءانفلاب سحت  تناک  اهنأک  سفنلاب و  هعیبطلا  ماوق  نأ  لجأل  مویقلا و  یحلاب  لکلا  ماوق  لقعلاب و  سفنلا  ماوق  نأ  امک  سفنلاـب  اـهمایق 
لقعلاب اهلاصتا  اهتراهط و  اهـسدقت و  نیب  اهنیب و  هلئاح  اهنیع  یف  هقورتم  اـهیلإ و  سفنلل  هباذـج  تراـص  سفنلا  نود  لالحمـضالا  و 

.لحمضی لطبی و  نأ  هفاخم 

الوعفم ناک  ارمأ  هللا  یـضقی  نأ  یلإ  هعیبطلا  ملاع  ریبدتل  نامزلا - نم  ههرب  سفنلا  لاغتـشا  یف  هللا  نم  هحلـصم  همکحل و  اضیأ  اذه  و 
.کلاه رثاد  هعیبطلا  ملاع  عیمج  نأ  هیئاغلا  هلعلا  نم  ذوخأملا - ناهربلاب  تبث  دق  نذإف 

.میلعت مهو و 

تملع دق  تلق  لقعلا  هلزنمب  سفنلا  قحتلی  امک  سفنلا - هلزنمب  قحتلی  فیک ال  هعیبطلل و  ءانفلا  روثدـلا و  بجو  مل  لوقت  نأ  کل  و 
تباث یلقع  رهوج  اهنأک  اهتاذ  ههج  نم  اهنأل  نیتهج  تاذ  تناک  ثیح  سفنلا  نأ  وهف  کلذـل  یمللا  ناـیبلا  اـمأ  قبـس و  اـمیف  کـلذ 
هموقم امهادـحإ  نوکی  نأ  هبـشی  امم  ناتهجلا  ناتاه  تباـث و  ریغ  ددـجتم  رهوج  اـهیلإ  اهتبـسن  هعیبطلاـب و  اـهقلعت  ههج  نم  هوقلاـب و 

.ددجتم رمأ  یلإ  هفاضملا  هلفاسلا  هبنجلا  یه  اهتاذل و  هقحال  يرخألا  و  هیلاعلا - هبنجلا  اهنأل  اهماوق  یف  هلخاد  سفنلل 

نع هیئان  هیواهلا  راطقأ  یف  هیراس  یهف  هعیبطلا  امأ  یلقعلا و  اهزیح  یلـصألا و  اهعبنم  یلإ  تعجر  تافاضإلا  هذـه  اهنع  تطقـس  اذإـف 
اهنکمی الف  اهیلإ  هقاتـشم  اهب و ال  هفراع  ریغ  هیلقعلا  رومألا  نع  هیهال  یهف  روثدـلا  ددـجتلا و  لحم  یلإ  هصلختم  رونلا  ءاـقبلا و  ملاـع 

.هیعونلا یناعملا  رئاس  مکح  اهمکحف  هیعونلا  هیلقعلا  ههجلا  نم  اهیف  امب  ءاقبلا و  ملاعب  قوحللا 
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ینامـسج لک  نوکلا و  هینامـسج  اضیأ  یهف  اصخـش - اهلـصحی  ادوجو و  اهموقی  امب  الإ  الالقتـسا  اهل  دوجو  ـال  هیعیبطلا  تاـیلکلا  و 
مودی و الف  لقعلا  ملاع  یلإ  اهل  قوش  الف  اهریغب  اهتاذب و ال  اهل  روعش  هعیبطلاف ال  هیف  تابث  هل و ال  ءاقب  دوجولا ال  ددجتم  وهف  نوکلا 

.رم امک  سفنلاب  الإ  اهؤاقب  نکمی  اضیأ ال 

اهب تیلب  اهیلإ و  سفنلا  تطبهأ  امنإ  اهل و  باذع  هنحم و  اهنأل  اهیلخت  اهنع و  یقتری  لب  اهعم  اهیف و  مودت  سفنلا ال  نأ  تملع  دـق  و 
عـضوم یف  عوقولا  بجوتـساف  هدالولا  لوأ  دوجولا و  إدـبم  یف  اهنع  تردـص  هئیطخ  یلوألا و  هأشنلا  یف  اـهارتعا  ناـصقن  نایـصعل و 

.یعیبطلا نجسلا  نع  کلذ  دنع  جرختف  مئارجلا  خسو  بونذلا و  نرد  بویعلا و  صئاقنلا و  اهنع  لوزی  یتح  هنحملا  هیلبلا و 

اضیأ هباب و ال  قلغم  تیب  هل  قبی  مل  نوجسملا  هنع  جرخ  اذإ  نجـسلا  نأ  امک  هبنذ  نم  بنذملا  جورخ  دنع  یقبی  هیلبلا ال  ناکم  نإ  مث 
.نوجسملا جورخ  دعب  نجسلا  یلإ  هجاح 

قداصلا ع لوقب  هراشإلا  هیلإ  و 

هللا هللا  لوقی  نم  ضرألا  هجو  یلع  هعاسلا و  موقی  ال  : 

.اهلالحمضا اهروثد و  اهیشالت و  هعیبطلا و  لاوز  هیبجاولا  هنسلا  هیهلإلا و  همکحلا  یف  بجو  کلذلف 

وأ هیوامـس  تناـک  ءاوس  هعیبـطلا  نأ  همکحلا و  یف  بجاو  نکمم  رمأ  ماـسجألا  روثد  هعیبـطلا و  باـهذ  نأ  حیرـصلا  ناـهربلاب  تبثف 
اهِّبَِرل َو َْتنِذَأ  ْتَّقَْشنا َو  ُءامَّسلا  اَذِإ  هناحبـس  لاق  امک  تلحترا  ندبلا ]  ] تیبلا بارخل  سفنلا و  تلخت  تبهذ  تلاحتـسا و  اذإ  هیـضرأ 
- اهئراب یلإ  اهسفن  تعجر  ام  دنع  اهتعیبط  باهذ  یلإ  هراشإ  ءامـسلا  قاقـشنا  نإف  ْتَّلَخَت  اهِیف َو  ام  ْتَْقلَأ  ْتَّدُم َو  ُضْرَْألا  اَذِإ  ْتَّقُح َو 

ِیتَّنَج ِیلُخْدا  يِدابِع َو  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم  ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  دافم  وه  اهیعاد و  تنذأ  و 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


200 ص :

هقفاو نآرقلا و  هب  قطن  امک  ههجو  الإ  کلاه  یش ء  لک  لب  ءانف  یلإ  لوئیس  اسفن  وأ  هعیبط  وأ  ناک  امسج  كرحتم  لک  نأ  تابثإ  یف  ( 2  ) لصف
ناهربلا

هراشا

عجری یش ء  لکل  هیتاذلا  هیاغلا  نأ  اهماکحأ  تالولعملا و  للعلا و  ثحابم  یف  رم  دق  یش ء و  لک  لعاف  هرکذ  لج  يرابلا  نأ  ملعا  و 
.دقوتم بلق  هل  ناک  نمل  كانه  ام  یلإ  عوجرلاب  اهنع  ءانغلا  لوصحل  انهاه  اهتداعإ  یلإ  هجاح  هیوق ال  هحیحص  هوجوب  هلعاف  یلإ 

اتحب ادوجو  اضحم و  اریخ  نوکی  ام  لک  مدـع و  هبوشی  فرـص ال  دوجو  الـصأ و  هیف  رـش  ضحم ال  ریخ  هدـجم  لـج  هنإ  هلمجلاـب  و 
.هدارإ اعبط و  هیلإ  برقتی  ام  یلإ  برقتی  هبلطی و  ام  بلطی  وأ  هدارإ  اعبط و  یش ء  لک  هیلإ  برقتی  هبلطی و 

امک هتاطوسبم  هتابکرم و  هتایوامـس و  هتایـضرأ و  هتالوقعم و  هتاسوسحم و  هتایلک و  هتایئزج و  ملاـعلا و  هلبج  یف  زوکرم  رمأ  اذـه  و 
حفصت نم  ِهِدْمَِحب و  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  هلوق َو  ْمُُهلالِظ و  ًاهْرَک َو  ًاعْوَط َو  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  هناحبـس َو  لاق 

موقـألا و فرـشلا  مودـألا و  ءاـقبلل  اـبلط  هنم  یلعأ  وه  اـم  یلإ  هیلبج  هکرح  وأ  يزیرغ  هجوت  هل  ـالإ و  ادوجوم  دـجی  مل  ملاـعلا  ءازجأ 
.اذکه داسفلا و  مدعلاب و  بوشملا  صقنألا  دوجولا  نع  اصلخت 

دوهـشم اهـضعب  یف  هرورـضلاب و  مولعم  ءایـشألا  ضعب  یف  ینعملا  اذـه  هءارو و  ام  یلإ  يزیرغ  قوش  قشع و  هل  الإ و  دوجوم  نم  امف 
هیلإ راشملا  ناهربلا  نع  الـضف  حیحـصلا  سدحلا  عم  عبتتلا  ءارقتـسالاب و  نقیتم  لکلا  یف  ناهربلاب و  فوشکم  اهـضعب  یف  سحلاب و 

يرابلاک هتاذ  لجأل  لب  لفاسلا  لجأل  ائیـش  لعفی  یلاعلا ال  نأ  نم  فلـس  امیف  اضیأ  رکذ  ام  هتاذل و  رثؤم  ضحم  ریخ  دوجولا  نأ  نم 
.هاوس امک  هتاذ  نم  فرشأ  وه  ام  لجأل  وأ 
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نأ لجأل  لب  لتبی  نأ  لجأل  بوثلاک  ائیش  بطری  ءاملا ال  اذک  هداملا و  قرتحی  نأ  لجأل  الثم  بطحلاک  ائیـش  قرحی  رانلا ال  نأ  یتح 
.هعبط هرهوج و  یلع  ظفاحی  هتاذ و  امهنم  لک  لمکی 

یلإ لصی  وأ  هلامک  یلإ  غلبی  نأل  لب  هئازجأ  ماظن  میقتـسی  هجازم و  لدتعی  ندـبلا و  لاح  حلـصنی  نأل  ندـبلا  ربدـی  سفنلا ال  اذـک  و 
عون هقح  یف  روصت  نم  لک  هدارإ و  وأ  اعبط  هکلـسی  یلاعلا  هلامک  یلإ  قیرط  هل  لفاس  دوجوم  لکف  اهتوهـش  اهتیغب و  لاـنی  اـهتیاغ و 

.ایناسفن اقوش  وأ  ایعیبط  ابلط  هیلإ  قاتشی  وأ  هبلطی  هیلإ و  هجوتی  هلاحم  الف  لامکلا  نم 

هلبجلا و یف  هزاکترا  ناکل  همزال  هیرورـض  هیاهن  و  هیتاذ - هیاغ  امهل  نکی  مل  ول  ءایـشألا  هلبج  یف  نازوکرملا  قوشلا  بلطلا و  اذه  و 
.هعیبطلا یف  لیطعت  دوجولا و ال  یف  لطاب  الطعم و ال  ءابه و  الطاب و  اثبع و  هزیرغلا 

.هنم یلعأ  وه  ام  یلإ  لوصولا  ناکمإ  هوق  لفاس  لکل  نأ  ملع  دقف 

دجو ناکمإلا و  تبث  دق  ذإ  تایعادبإلا  یفف  تانوکملا - یف  امک  يدادعتـسا  امإ  تاعدبملا و  یف  امک  طقف  یتاذ  امإ  ناکمإلا  اذه  و 
امک محازتلا  داضتلا و  مدعل  تاقرافملا  یف  نادجوی  رـساقلا ال  عناملا و  هیاغلا و  دوصقملا و  لصح  رـساقلا  عناملا و  عفر  یـضتقملا و 

.ادبأ ققحتم  لوصولاف  تاکرحلا  ملاع  یف 

نم هیقافتالا ال  بابـسألا  نم  اهنأل  هیرثکأ  هیمئاد و ال  تسیل  اهنأ  الإ  هدوجوم  تناک  نإ  رورـشلا و  رـساوقلاف و  ملاعلا  اذـه  یف  اـمأ  و 
اهعاطقنا ال اهتلق و  عم  مودـت و  دوجولا ال  هیلقأ  هیقافتالا  للعلا  نأ  لولعملا  هلعلا و  ثحابم  یف  نهرب  دـق  ءایـشألل و  هیتاذـلا  بابـسألا 

.تایکلفلا ریغ  یف  الإ  دجوی 

اهسوفن ههج  نم  هیلقعلا  اهقیشاعم  یلإ  مئادلا  لوصولا  اهلف  هقئاللا  اهتاماقمب  زوفلا  نم  اهلاح  یضتقم  یلع  هیریثألا  عئابطلاف  اهیف  امأ  و 
.هیئزجلا اهسوفن  ههج  نم  اهدوصقم  یلإ  یجیردت  لوصو  نآ  لک  یف  اضیأ  اهل  هیلکلا و 
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هیلقع هعیبط  هیلکلا  هعیبطلا  یف  هیاغلا  هللا و  ءاش  ام  یلإ  اذـکه  يرخأ و  هیوزج  هعیبط  تاذـلاب  الوأ و  هیئزجلا  هعیبطلل  هیاغلا  نأ  ملعا  و 
.فرشلا هیلعلاب و  اهقوف  يرخأ 

هقرافملا و روصلا  هیهلإلا و  لثملا  یه  یهلإلا و  ملاعلا  یف  يرخأ  هعیبط  هیرصنع  وأ  هیکلف  هیـسح  هعیبط  لکل  نإ  لوقنف  اذه  ررقت  اذإف 
روصلا هذـه  یلإ  اهتبـسن  هلـصأتم  قئاقح  یه  هیرونلا و  لـثملاب  هتعیـش  نطـالفأ و  اهامـس  یتلا  یه  اـهنأک  هللا و  ملع  یف  اـم  روص  یه 

اهتیاغ و اهلعاف و  اهنأل  هددجتملا  هنئاکلا  حابـشألا  هذـه  لوصأ  نوکت  یه  امنإ  حبـشلا و  لاثملا و  یلإ  لصألا  هبـسن  هرثادـلا  هیـسحلا 
.ناکمإلا هوقلا و  نع  ولخی  هذه ال  لعفلاب و  تایلقع  یه  نولعألا  لوصألا  کلت  نأل  هجوب  اضیأ  اهتروص 

ائیـش اهنم  لانت  یلاصتالا  ینامزلا  اهـصخشت  اهتیئزج و  ثیح  نم  یهف  اهیلإ  هقاتـشم  اـهوحن  هکلاـس  ینوکلا  اـهدوجو  بسحب  هذـه  و 
نأل کلذ  جیردتلا و  یلع  لوصح  دـعب  الوصح  اهداوم  یلع  اهروص  لصحیف  هینامزلا  تادادعتـسالا  دراوت  بسح  یلاتتلا  یلع  ائیـشف 

.هللا الإ  اهب  طیحی  تایثیح ال  اهوجو و  تاهج و  انوئش و  هقرافم  هروص  لکل 

کلت امأ  هکرحلا و  مامت  هیاهنلا و  غولب  دـنع  اهتیاغب - هیاغلا  يذ  داحتا  اهب  هدـحتم  اـهیلإ  هلـصاو  یهف  یلقعلا  اـهدوجو  بسحب  اـمأ  و 
- هیتوهاللا رحب  یف  هقرغتـسم  اهیراب  لامجل  هظحالم  اهتیاغ  اهلعافب و  هلـصتم  ادبأ  یهف  تایهلإلا  مولعلا  تایرونلا و  لثملا  تایلقعلا و 

نیابی هوقلا ال  بوجولا و  قرافی  ـال  كاـنه  ناـکمإلا  نـأل  نیع  هفرط  اـهتاذ  یلإ  عجری  مل  ثیحب  هیمویقلا  هیدـحألا  رون  یف  هسومطم 
.مامتلا نع  ولخی  صقنلا ال  هیلعفلا و 

یف مهل  لاجم  یـسدقلا و ال  ثیدحلا  یف  درو  امک  مهبیبح  نیب  مهنیب و  قرف  لوألا ال  بیبحلا  تاذ  یف  تاوذلا  هکلهتـسم  ادـبأ  یهف 
.هیریغلا هینانألا و 

هینانألا و راختفالا و  مهنم  عقو  امل  الإ  مهتقبط و  نم  مهنم و ال  اوسیلف  تاـباجتحالا  ماـهوألا و  باحـصأ  مه  هدونج و  سیلبإ و  اـمأ  و 
عوضخ عوکر و  دوجس و  نیلاعلا  نم  لکل  نأل  دوجسلا  نع  ءابإلا 
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- هلازإ مهو و 

هلبج یف  هزوکرم  یلاعلا  هبحم  نأ  اـنیب  اـمل  هقراـفملا  روصلا  هذـه  یف  هیهلـإلا  هبحملا  یناـبرلا و  قشعلا  دوجو  رکنی  نأ  دـحأل  سیل  و 
ناـک اـمبرف  لوصولا  ملـس  ول  روجهم و  بحم  ملاـعلا  یف  دـجو  اـمل  ـالإ  لوصولا و  بجوـت  ـال  هبحملا  لوـقی  نأ  هل  ـال  (1) و  لفاسلا

.داحتالا هلصولا و  هنم ال  برقلا  وأ  قوشعملاب  هبشتلا  لین  بولطملا 

لیمی و ام  لوصح  هبـسحب  اهل  نکمی  نأ  وه  اهیف  هزاکترا  ینعمف  یـشلا ء  تاذ  هوق  یف  زوکرم  یلبج  قوش  وأ  لیم  لک  نإ  لوقن  انأل 
.ء یشلا  تاذ  هیوه  نع  جراخ  عنامل  الإ  هعبط  یلخ و  اذإ  هیلإ  قاتشی 

یف دجوی  اضیأ  کلذ  دادضألا و  تاقافتالا و  ملاع  یف  الإ  نوکی  هنع ال  نامرحلا  عنامل و  یـشلا ء  تاذ  یـضتقم  نع  فلختلا  نإ  مث 
ههج نم  ذوذشلا ال  لیبس  یلع  هیئزجلا  اهتایوه  صوصخ  ههج  نم  یلوألا  اهترطف  بسحب  هدصقی  امع  هقوعملا  عونلا  صاخـشأ  ضعب 

همهی امع  فلخت  ریغ  نم  هیلع  رطف  ام  یضتقم  یلع  هنم  لکف  نوکلا  نع  عفترا  ام  امأ  اهتایاغ و  یلإ  هیهتنم  اضیأ  اهنإف  هیعونلا  اهعئابط 
.هبلطی و 

دیرأ نإ  رومألا  هذه  نأب  عوفدـم  بولطملا  نم  برقلا  وأ  هبـشتلاک  ایبسن  ارمأ  بولطملا  نوکی  نأ  زوجی  لئاقلا  لوقف  اذـه  تبث  اذإ  و 
رمأ اهب  دیرأ  نإ  اذک  هیلاعلا و  تاوذلا  یف  امیـس  الالقتـسا  اهل  دوجو  ذإ ال  هحیحـصلا  بلاطملا  نم  سیلف  هیفاضإلا  یناعملا  سفن  اهب 

فرـشأ یلعأ و  نوکی  نأ  بجی  هبولطم  یـشلا ء و  هیاغ  نإف  يرهوج  رمأل  هیتاذ  هیاغ  نوکی  نأ  نم  هبتر  سخأ  ضرعلا  نأل  یـضرع 
.هنم

دحاو یش ء  نوک  مزل  کلذک  ناک  ولف  ضرعلا  نم  فرشأ  ناک  رهوج  يأ  رهوجلا  و 

اذـل هلامج و  یلاعلا و  نسح  كاردإ  هنإف  یلاعلل  لفاسلا  نم  قشعلا  هبحملا و  نیع  لـفاسلا  یلع  یلاـعلا  نم  ضئاـفلا  دوجولا  نإـف  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  لمأتف ، لفاسلا  سمطنال  یلاعلا  قشع  ول ال  لیق 
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.یفخی امک ال  هدحاو  ههج  نم  اعم  اسیسخ  افیرش و 

.هیلامکلا هیضرعلا  هفصلا  کلتل  اعماجم  رهوجلا  کلذ  نوک  هبولطملا  هیاغلا  نوکی  نأ  زوجی  فلکتم  فلکت  ول  مث 

یتلا مامتلا  ریخلا و  هیاغ  یلع  امإ  وهف  هفصلا  کلت  یلع  هنوک  عم  هنأ  یف  هیلإ  دئاع  مالکلا  نأل  انرضی  هتحص ال  ریدقت  یلع  کلذ  انلق 
.هبتر یلعأ  ادوجو و  فرشأ  هیریخ و  متأ  لامک  هقوف  نوکی  وأ  هنم  فرشأ  متأ و ال  ال 

نم رم  امل  هیلإ  ءاجتلالا  هبلط و  هتلبج  بسحب  یـشلا ء  کلذ  یـضتقت  يرخأ  هیاغ  هل  ققحتی  یناثلا  یلع  بولطملا و  مزلی  لوـألا  یلعف 
نأ یلإ  اذـکه  هتیاغ و  هیاغ  یف  اضیأ  راج  مـالکلا  هقوف و  هبولطم  هیاـغ  هل  ـالإ و  هرکذ  لـج  مویقلا  بجاولا  يوس  دوجوم  نم  اـم  هنأ 

.راهقلا دحاولا  وهف  هناحبس  لج  لکلا  لعاف  لکلا و  هیاغ  يرابلا  وه  اهقوف و  هیاغ  يوصق ال  هیاغ  یلإ  یهتنی  وأ  لسلستی  وأ  رودی 

.نوعجرت هیلإ  یش ء و  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبسف  هلک  رمألا  عجری  هیلإ  هاوس و  میدق  هنأ ال  ققحت  تبثف و 

.هیقرشم همکح 

هیدوجوملا و هیلولعملا و  هیئیـشلاک و  هلیلاعم  یه  تاعورف - هیلقع و  مزاول  نم  اـهل  دـب  ـالف  هنکمم  وأ  هبجاو  تناـک  ءاوس  هیوه  لـک 
راونأ و هعـشأ و  اهل  هیهلإلا  تاذـلا  اذإف  هیهام  موهفم و  لـک  أـشنم  دوجو و  هینإ و  لـک  عبنم  تاـیوهلا و  لـصأ  یتلا  هیوهلا  اـصوصخ 

.هروهظ ناعمل  هرون و  قورش  نم  هلک  دوجولا  فیک و  راثآ  ءاوضأ و 

هیملعلا روصلاب  اهومس  لوألا  ملعملا  باحصأ  مه  نوءاشملا و  هلاعفلا و  لوقعلاب  هفسالفلا  روهمج  اهامـس  راونألا  ءاوضألا و  کلت  و 
همیدقلا و تافصلاب  نیملکتملا  روهمج  هیهلإلا و  روصلا  هیرونلا و  لثملاب  مهتعیش  نوینوطالفألا و  یلاعت و  هتاذب  همئاقلا 
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.اهیلوم وه  ههجو  لکل  (1) و  هتباثلا نایعألاب  وأ  ءامسألاب  هیفوصلا  لاوحألاب و  هلزتعملا 

سوسحملا ملاع  سمش  هعشأ  دهاشلا  یف  اذه  لاثم  هعشأ و  نکی  مل  ادوجو  هتقراف  ول  اهعبنم و  اهلصأ و  قرافت  فیک  هعـشألا  کلت  و 
سحلا سمـش  هعـشأ  هلاعف و  هقطان  ءایحأ  لقعلا  سمـش  هعـشأ  نأ  وه  اقرف و  نیتعـشألا  نیب  نأ  الإ  تاوامـسلا  یف  یلعألا  لثملا  و هللا 

.هلعاف ءایحأ و ال  ریغ  اهنإ  اذهل  اهتاذل و  اهریغل ال  راونأ 

نم اذه  نیأف  سمـشلاب  هیعـضو  هبـسن  اهل  نإف  هعـشألا - هذه  فالخب  اهتیاغ  اهئدـبمل و  یلقع  لاصتا  اهل  هیهلإلا  روصلا  کلت  اضیأ  و 
کلت

ءامکحلا ءایبنألا ع و  نیب  هیلع  عمجم  ملاعلا  ثودحب  لوقلا  نأ  یف  ( 3  ) لصف

[ ملاعلا ثودح  یف  ممألا  نیب  فالخ  [ال 

هنیعب وه  اهعم  ام  تایـضرألا و  اهیف و  ام  تاوامـسلا و  نم  هعیمجب  ملاعلا  ثودـح  نم  اقحال  اقباس و  هانحـضوأ  هانرکذ و  اـم  نأ  ملعا 
قحلا و لهأ  هبطاق  نأل  هقحاللا  هیضاملا و  هیهلإلا  كالـسلا  عیمج  هقحلا و  عئارـشلا  للملا و  لهأ  نم  موق  لک  نم  قحلا  لهأ  بهذم 
داعملا و إدـبملا و  لاوحأ  نیدـلا و  لوصأ  هدـیقعلا و  ناکرأ  یف  دـحاو  کلـسم  دـحاو و  نید  مهل  نامز  رهد و  لک  یف  نیدـحوملا 

.هناحبس هیلإ  لکلا  عوجر 

نم یـش ء  یف  مهنیب  مهنم  لقنی  فالخ  دـحاو ال  هعابتأ  هتمحر و  مهیلع و  هللا  تاولـص  ءایلوألا  مهلک و  ءایبنألا  نایدأ  نأ  يرت  أ و ال 
.داعملا إدبملا و  لاوحأ  فراعملا و  لوصأ 

یش ء و یف  همکحلا  نم  سیلف  ءایبنألا ع  نید  هنید  نکی  مل  نم  و 

امنإ عادبإلا  لبق  هنأ  انیب  دق  هروص و  وه  نوکیف  هدنع - یتلا  هروصلا  نع  ادرفنم  نوکی  نأ  هدنع  هروصلا  تناک  نإ  همزل  دقف  الإ  و  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  طقف ، وه 
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رئاخذلا و فرـشأ  هیهلإلا و  حنملا  بهاوملا و  مظعأ  نم  همکحلا  قئاقحلا و  هفرعم  یف  خـسار  مدـق  هل  سیل  نم  ءامکحلا  نم  دـعی  ال 
.تادوجوملا عیمج  تاجاهتبا  يولعلا و  ملاعلا  مایق  اهب  هیناسنإلا و  سفنلل  تاداعسلا 

هیزرلا ایالبلا و  مظعأ  نم  و 

هلوق هیآلا و  یمْعَأ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  ًاْکنَـض َو  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  یلاعت َو  لاق  امک  اهل  دوحجلا  اهنع و  ضارعإلا 
.نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  دق  َنُوبوُجْحََمل و  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک 

یلع نامز  رـصع و  لک  لضافأ  تقفتا  دق  مهراثآ و  مهتاملک و  نم  اندـجو  ام  بسح  مهنیطاسأ  ءامکحلا و  مظاعأب  نظلا  نأ  ملعا  و 
مهعوجر ایندلا و  نع  مهدرجت  سحلا و  نع  مهعالخنا  مهرئامض و  ءافص  مهدهزب و  هفئاط  لک  لثامأ  تدهش  مهمدقت و  مهلـضف و 

هضارعأ و هرهاوج و  عیمجب  ملاعلا  ثودـح  داقتعا  یلع  نوقفتم  مهنإ  يراـبلا  قـالخأب  مهقلخت  يداـبملاب و  مههبـشت  يوأـملا و  یلإ 
- مهبتک یف  نیرظانلا  نیثحابلا و  نم  مهریغل  نکی  مل  اهـضومغ  هیاغل  هلأـسملا  هذـه  نأ  ـالإ  هتاـبکرم  هطئاـسب و  هکـالمأ و  هکـالفأ و 

.هیلقعلا دعاوقلا  نع  فارحنالا  ضقانتلا و  نع  ملسی  هجو  یلع  اهمهف  اهقیقحت و 

همـصو نع  هسدقت  يرابلا و  دیحوت  یلع  هظفاحملا  هیمکحلا و  دعاوقلا  مازتلا  عم  اهلاثمأ  هلأسملا و  هذه  یف  قحلا  هباصإ  نإ  يرمعل  و 
.هیسدقلا هوقلل  هرواجملا  هیرظنلا  هوقلا  بتارم  يوصق  نم  رثکتلا  ریغتلا و 

هذـه یف  قحلا  اوباـصأ  دـق  مهنأ  یلع  هلاد  نیلوـألا  ءاـمکحلا  نم  هعاـمج  لاوقأ  نم  هلمج  عـضوملا  اذـه  یف  رکذـن  نأ  دـیرن  نحن  و 
.هروثد ملاعلا و  ثودح  یف  هیهلإلا  هرافسلا  لهأ  اوقفاو  مهنأب  هدهاش  هلأسملا 

هینامث هفئاط  دنع  هربتعملا  همکحلا  نیطاسأ  نأ  ملعا  و 

نطـالفأ و و  طارقـس - ثروغاـثیف و  سلقذاـبنا و  هسمخ  نییناـنویلا  نم  نومیذاـثاغا و  سنامیـسکنا و  سلاـث و  نییطلملا  نـم  هثـالث 
مهتکرب مهئاعد و  حلاص  یف  هللا  انکرشأ  مهسوفن و  هللا  سدق  سیلاطاطسرأ 
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.مهیعسل بولقلا  یف  هیبوبرلا  مولع  ترشتنا  مهببسب و  ملاعلا  یف  همکحلا  راونأ  تقرشأ  دقلف 

مسی مل  مث  هقلطملا  همکحلاب  نومسی  ءالؤهف  هرخآلا  یلإ  نیلبقم  ایندلا  نع  نیـضرعم  نیهلأتم  ادابع  اداهز  ءامکح  اوناک  ءالؤه  لک  و 
سریموا و  بیبطلا - طارقب  لثم  ریـسلا  نم  هریـس  وأ  تاعانـصلا  نم  هعانـص  یلإ  بسنی  مهنم  دحاو  لک  لب  امیکح  ءالؤه  دـعب  دـحأ 

.مجنملا فساذوی  یعیبطلا و  سیطارقمیذ  سدنهملا و  سدیمشرأ  رعاشلا و 

.مولعلا عاونأ  نم  ریثک  مالک  هسمخلا  ءالؤه  نم  لکل  و 

نیطاسألا هذه  تاملک  نم  ینامسجلا  ملاعلا  ثودح  یف  انیلإ  لصو  ام  رکذن  نحنف 

هراشا

هینامثلا ءالؤه  نأل  کلذ  هبترلا و  یف  مهدعب  اوناک  نیذـلا  مهریغ  تاملک  نم  اندـجو  ام  عم  نییطلملا  نم  هثالثلا  نیینانویلا و  هسمخلا 
هوبنلا و ال هاکشم  نم  همکحلا  رون  نیـسبتقم  اوناک  مهنأل  کلذ  مهل و  لایعلاک  مهریغ  و  ءابآلا - يدابملا و  لوصألا و  هلزنمب  نولعألا 
وه و فیک  ءایـشألاب  هملع  هطاحإ  يرابلا و  هینادحو  یلع  رودی  هفـسلفلا  یف  ءالؤه  مالک  فراعملا و  لوصأ  یف  مهنم  دـحأل  فالخ 

سفنلا ءاقب  وه و  فیک  وه و  ام  داعملا  نأ  یه و  مک  یه و  ام  لوألا  يدابملا  نأ  هنع و  ملاـعلا  نیوکت  تادوجوملا و  رودـص  هیفیک 
روصق مهمالک و  یف  ربدـتلا  هلق  مهتریـس و  نع  لودـعلا  همکحلا و  فیرحت  لجأل  مهدـعب  ملاعلا  مدـقب  لوقلا  أشن  امنإ  همیقلا و  موی 

مهدارم لین  نع  مهفلا 

یطلملا سلاث  مهنمف 

.هتمکح رشن  ریبک  خیش  وه  رصم و  نم  اهیلإ  مدق  ام  دعب  هیطلمب  فسلفت  نم  لوأ  وه  و 

.ءایشألا هنیوکت  هعادبإ و  هراثآ و  ههج  نم  كردی  امنإ  هتیوه و  ههج  نم  لوقعلا  هتفص  كردی  اعدبم ال  ملاعلل  نإ  لاق 

لبق نأل  تاذلا  یف  هدنع  هل  هروص  عدبأ و ال  يذـلا  عدـبأف  عدـبم  یـش ء  ناک و ال  عدـبملا  نأ  وه  هل  درم  يذـلا ال  لوقلا  نإ  لاق  مث 
وه نوکی  یتح  ثیح  ثیح و  وأ  هروصلا  وه و  نوکی  یتح  ههج  ههج و  ذـئنیح  لاقی  سیلف  طقف  وه  ناک  اذإ  طقف و  وه  امنإ  عادـبإلا 

یشب ء سیل  ام  سییأت  عادبإلا  نیهجولا و  نیذه  یفانی  هصلاخلا  هدحولا  هروص و  وذ 
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.هیسیآلاب  (1) سیآلا هروص  هدنع  نوکی  نأ  جاتحی  ءایشألا ال  سیؤمف  مداقتم  یش ء  نم  سییأتلاف ال  تاسیآلا  سیؤم  وه  ناک  اذإ  و 

یف لاثملا  یلع  ملاعلا  یف  هدوجوم  هروص  لک  هنم  تثعبناف  اهلک  تامولعملا  تادوجوملا و  روص  هیف  يذـلا  رـصنعلا  هدـنع  هنکل  لاـق 
رـصنعلا تاذ  یف  الإ و  یـسحلا  ملاعلا  یلقعلا و  ملاعلا  یف  دوجوم  نم  اـم  تادوجوملا و  عبنم  روصلا و  لـصحم  وه  لوـألا و  رـصنعلا 

.یهتنا هنع  لاثم  هروص و 

.هفیرش ءایشأ  هنم  دافتسی  امم  فوسلیفلا  اذه  مالک  لوقأ 

ِدِحاْولا ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  یلاعت  هلوق  یف  امک  هعم  یقبی  ـال  هعم و  یـش ء  ـال  نوکیـس و  هعم و  یـش ء  ـال  ناـک و  یلاـعت  هنأ  اـهنم 
.ِراَّهَْقلا

ینکمملا دوجولا  نأ  تاسیآلا  سیؤم  وه  هلوق  نم  ملع  اهتیهام و  ـال  اهتیـسیآ  ءایـشألا و  دوجو  یلاـعت  هنع  رداـصلا  رثـألا  نأ  اـهنم  و 
.هیلع عئابطلا  ثودح  اهنم  یتلا  دصاقملا  نم  ریثک  ءانتبا  تملع  دق  اطیسب و  العج  هنم  لوعجم 

یف هنع  ربعملا  وه  ءایـشألا و  عیمج  روص  هیف  هتدحو  عم  هدـحاو و  ههجب  بجاولا  نم  أشن  دـحاو  رهوج  هلکب  یلقعلا  ملاعلا  نأ  اهنم  و 
.مالکلا لاطل  اهانرکذ  ول  یتلا  دئاوفلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  یلعألا  ملعلاب  هعیرشلا  ناسل  یف  لوألا و  رصنعلاب  هفسلفلا  ناسل 

ضرألا ءامـسلا و  نم  اهلک  رهاوجلا  تعدبأ  هنم  و  هروص - لک  لباق  ءاملا  لاق  ءاملا  تادوجوملا  لصأ  نأ  هنع  لقن  هنأ  بجعلا  نم  و 
َناک یلاعت َو  هلوقل  بسانملا  ینامحرلا  سفنلاب  هیفوصلا  تاحالطصا  یف  هنع  ربعملا  یطاسبنالا  دوجولا  هب  دارملا  نوکی  نأ  دعبی  و ال 

.ِءاْملا یَلَع  ُهُشْرَع 

نیع هدوجو  ثداوحلا  عومجم  نإـف  هیف - نحن  اـمک  داـحآلا  دوجو  يوس  دوـجو  هل  سیل  يذـلا  لـکلا  نم  حیحـص  ساـیقلا  اذـه  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، دساف  لطاب  هیف  سایقلا  اذهف  داحآلا  دوجو  يوس  دوجو  هل  يذلا  لکلا  یف  امأ  تاثداحلا و  تادوجولا 
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یطلملا سروغاسکنا  مظاعألا  ءالؤه  نم  و 

اولع کلذ  نع  قحلا  یلاعت  هلإلا  میـسجت  هیف  نأ  مهوتی  تازوجت  ازومر و  همالک  یف  نأ  ـالإ  سیلاـث - يأر  لـثم  هینادـحولا  یف  هیأر 
قلطی امبر  یتاذـلا و  بوجولا  نع  هراـبع  مهفرع  یف  نوکـسلا  كرحتم و  ریغ  نکاـس  لوـألا  قحلا  نإ  لاـق  هنأ  یکح  اـم  لـثم  اریبک 

نع وأ  یجیردـتلا  داجیإلا  يأ  هیلعافلا  نع  هرابع  هکرحلا  اضحم و  اقرافم  ناک  اذإ  لـفاسلا  یلإ  یلاـعلا  تاـفتلا  مدـع  ینعمب  مهدـنع 
.مدعلا دعب  دوجولا 

يوـقلا ماـسجألا و  عـیمج  جرخی  هنم  هل و  هیاـهن  ـال  لـکلل  عوـضوم  دـحاو  مسج  ءایـشألا  لـصأ  لاـق  هـنأ  سوـیروفرف  هـنع  یکح  و 
.هینامسجلا

یلویهلا هب  ینع  نوکی  نأ  دـعبی  هروصم و ال  هموقم و  هلعاف و  هنأل  مسجلاب  هنع  ربع  لوألا و  دوجوملا  لوألا  مسجلاـب  دارأ  هلعل  لوقأ 
ام بسح  لاعفنالل - هیهانتملا  ریغلا  هوقلا  اهیف  تانئاکلل و  یلباقلا  أدـبملا  یه  اقلطم و  يدادـتمالا  رهوجلا  نم  اهتاذ  هموقتملا  یلوـألا 

.لعفلا یف  یهانتملا  ریغلا  لوألا  لعافلا  نم  اهبستکی 

نم لفاس و  نم  لاع و  نم  اهعـضاوم  اهعـضوف  ماظن - نسحأ  یلع  ابیترت  اـهبتر  لـقعلا  نإ  مث  هنکاـس  تناـک  ءایـشألا  نأ  هنع  یکح  و 
هکرحتم رـصانع  نم  نارودلا و  یلع  هکرحتم  كالفأ  نم  هرئاد و  نم  هکرحلا و  میقتـسم  نم  نکاس و  نم  كرحتم و  نم  مث  طسوتم 

امبر هعیبطلا و  وه  بترملا  نأ  هنع  یکحی  تادوجوملا و  نم  لوألا  مسجلا  یف  امل  تارهظم  بیترتلا  اذهب  اهلک  یه  هماقتسالا و  یلع 
.يرابلا وه  بترملا  لوقی 

هنکاس تناک  ءایـشألا  نأ  هلوق  ینعم  هروغ و  كردت  یک  ربدـتف  هرکذ  ام  هحـص  هجو  اهرکذ  انفلـسأ  یتلا  لوصألا  نم  ملع  دـق  لوقأ 
.هیعیبطلا ناوکألا  هذه  لبق  هیلقع  هنونیک  اهل  تناک  اهنأ 

یطلملا سنامیسکنا  ءالؤه  نم  و 

هتبسن اهلفث  ملاوعلا و  کلت  لفس  هنأ  لجأ  نم  داسفلا و  هلخدی  رثدی و  ملاعلا  اذه  نإ  لوقی  ناک  ربخلاب  روکذملا  همکحلاب  فورعملا 
.یمری رشقلا  بللا و  یلإ  رشقلا  هبسن  اهیلإ 
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هؤزج یفـصی  نأ  یلإ  هتابث  یقبی  نیع و  هفرط  تبث  امل  الإ  ملاعلا و  کلذ  رون  لـیلق  نم  هیف  اـم  ردـقب  ملاـعلا  اذـه  تاـبث  اـمنإ  لاـق و 
هـسندلا سفنألا  تیقب  هملظم و  تیقب  تدسف و  ملاعلا و  اذـه  ءازجأ  ترثد  کلذ  دـنع  ناءزجلا  افـص  اذإف  طلتخملا  اهؤزج  جزتمملا 

.هولس نوکس و ال  هحار و ال  رورس و ال  اهل و ال  رون  هملظلا ال  هذه  یف 

دحاولا عدـبأ  لاق  هیاهن  الب  هدـنع  روصلاـف  لوـألا - ملع  یف  هتروص  تناـک  دـقف  عادـبإلا  دـح  یف  هتروص  ترهظ  عدـبم  لـک  لاـق  و 
تاقبط نم  اهیف  ام  ردـق  یلع  روصلا  ناولأ  لقعلا  یف  رـصنعلا  بترف  يراـبلا  هعدـبب  اـهنع  ثعبنا  لـقعلا  مث  رـصنعلا  هروص  هتینادـحوب 

نامز و ال الب  هلیقـصلا  هآرملا  یف  روصلا  ثدـحی  امک  هدـحاو  هعفد  هریثک  اروص  تاقبطلا  کلت  تراص  راـثآلا و  فانـصأ  راونـألا و 
بیترتلا یلع  اهیف  روصلا  کلت  تثدـحف  نامز  بیترتب و  الإ  هدـحاو  هعفد  لوبقلا  لمتحی  ـال  یلویهلا  نأ  ریغ  ضعب  یلع  ضعب  بیترت 

.یهتنا

یلاعت همولع  نأ  اضیأ  همالک  نم  رهظ  هلاوز و  هلالحمـضا و  هدافن و  هداسف و  ملاعلا و  اذه  روثد  هبهذـم  نأ  همالک  نم  ملع  دـق  لوقأ 
ریغتلا و لوبق  دادعتسالا و  هوقلا و  اهنأش  یتلا  یلویهلاب  اهمایقل  هثداح  هتامولعم  نأ  هتافص و  یف  رثکت  موزل  ریغ  نم  هتاذب  همئاق  همیدق 

.هروص دعب  هروص  داسجألا  روصل  ددجتلا 

سلقذابنأ اهئاربک  همکحلا و  ءامظع  نم  و 

سبتقا و  میکحلا - نامقل  یلإ  فلتخا  هنم و  ملعلا  یقلت  یبنلا ع و  دواد  نامز  یف  ناک  نانوی  ءاسؤر  نم  هروهـشملا  هسمخلا  نم  وه  و 
.نانوی یلإ  داع  مث  همکحلا  هنم 

ضعب یف  اهضعب  هنماک  ءایشألا  نإ  اهنم و  طسبأ  یش ء  اهءارو  سیل  هنإ  عبرألا و  تاسقطـسألا  نم  بکرم  ملاعلا  نإ  لاق  هنأ  هنع  لقن 
.ومنلا هلاحتسالا و  داسفلا و  نوکلا و  لطبأ  و 

رصانعلا نکل  هحیحصت و  نکمی  امم  هیرصنع  كالفألا  نوک  ثودحلا و  تابثإ  هلاسر  یف  هیلإ  انرـشأ  هحـص  هجو  هیلوق  الکل  لوقأ و 
.نیلماکلا ءافرعلا  ضعب  لام  بهذملا  اذه  یلإ  تایلفسلا و  یف  دجوی  امم  فرشأ  یلعأ و  هجو  یلع  اهیف 

رانلا یف  نأ  رظنلا  لهأ  نم  روهمجلا  همهف  ام  هانعم  سیلف  نومکلا  بهذم  امأ  و 
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یف اذـک  امهریغ و  بیطرتلا و  دـیربتلا و  نم  اهلعف  نع  تلطعت  تنطبتـسا و  راصبألا و  نع  تیفخأ  اهنأ  الإ  لـعفلاب  هیئاـم  هروص  ـالثم 
قدـی زومرم  رخآ  یـش ء  دارملا  لب  يأرلا  اذـه  لثم  هیلإ  بهذـی  نأ  نم  املع  مظعأ  اردـق و  لجأ  لجرلا  اذـه  نإف  يرخألا  ماـسجألا 

.سانلا نم  ریهامجلا  مهف  نع  هکاردإ 

یتلا حاورألا  عئابطلاب و  تثبـشت  یتلا  سوفنلا  نم  هاندهع  يذـلا  هجولا  یلع  ملاعلا  اذـه  یقبی  هنأ  داعملا  رمأ  یف  سلقذابنأ  لاق  امم  و 
حمـسیف يرابلا - یلإ  لـقعلا  عرـضتی  لـقعلا و  یلإ  یه  عرـضتیف  هیلکلا  سفنلا  یلإ  رمـألا  رخآ  یف  ثیغتـست  یتح  کبابـشلاب  تقلعت 

قرـشت هیئزجلا و  سفنألا  یـضتسیف ء  اهرون  لکب  ملاعلا  اذـه  یلع  سفنلا  حمـست  سفنلا و  یلع  لقعلا  حمـسی  لقعلا و  یلع  يراـبلا 
هروبحم هرورسم  اهملاع  یف  رقتـست  اهتایلکب و  لصتتف  هکبـشلا  نم  صلختف  تایلکلا  تایئزجلا  نیاعت  یتح  اهبر  رونب  ملاعلا  ضرألا و 

.هنع لقن  ام  یهتنا  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو 

حاورألا سوفنلا و  نودب  نکمی  مارجألا ال  دوجو  نأ  ناهربلا  نیب  دق  ذإ  هلکب  هروثد  ملاعلا و  اذه  نالطب  یلع  لاد  مالکلا  اذـه  لوقأ 
نأ یلإ  ریـشی  ثیح  اـیجولوثأب  فورعملا  هباـتک  نم  عضاوم  یف  لوـألا  ملعملا  هیلع  صن  اـمک  سفنلاـب  هموقتم  هیمرجلا  هعیبـطلا  نأ  و 

.سفن هایح و  تاذ  ضرألا 

ءالضفلا نویلملا و  ءافرعلا  هققح  هیهلإلا و  عئارشلا  یف  درو  ام  بسح  اهئراب  یلإ  هینوکلا  ءایشألا  عوجر  هیفیک  نأ  همالک  نم  دافتـسیف 
قوشتلا نم  اهتلبج  یف  زکترا  ام  ببـسب  یلاعت  هللا  یلإ  تانوکملل  یتلا  هیعوجرلا  هکرحلا  هذـه  نم  نوخـسارلا  ءاملعلا  نوفـشاکملا و 

كـالفألا و یتح  لـکلا  ءاـنفل  هبجوملا  يربکلا  هماـیقلاب  قلاـخلا  إدـبملا  یلإ  قئـالخلا  داـعم  توبث  هیاـغلا و  یلإ  هجوتلا  ریخلا و  یلإ 
.راهقلا دحاولا  ءاقب  كالمألا و 

سروغاثیف ءالؤه  نم  و 

بقاثلا مهفلا  رینملا و  لقعلا  نیتملا و  يأرلا  وذ  لضافلا  میکحلا  وه  هوبنلا و  ندعم  نم  همکحلا  ذخأ  دـق  نامیلـس ع  نامز  یف  ناک  و 
کلفلا فیفص  عمس  نأ  یلإ  هیفصتلا  هضایرلا و  یف  غلب  هسدح و  هسحب و  ملاوعلا  دهاش  هنأ  یعدی  ناک 
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تایهلإلا و یف  هلوق  اهتائیه و  اهروص و  نم  یهبأ  ائیش  تیأر  اهتاکرح و ال  نم  ذلأ  طق  ائیـش  تعمـس  ام  لاق  کلملا و  ماقم  لصو  و 
.موقلا دنع  فورعم  ددعلا  یه  اهنأ  تادوجوملا و  يدابم 

نع دعبأ  وه  ام  لک  هدحولا و  هبلغب  دوجوم  لک  فرـش  نإ  لاق  حیحـص و  ینعم  یلع  ددـعلا  یه  يدابملا  نإ  هلوق  انهجو  دـق  نحن  و 
.لمکأ فرشأ و  وهف  هنم  برقأ  وه  ام  لک  سخأ و  صقنأ و  وهف  هدحولا 

.هتکرح تنکس  اهغلب  اذإف  ناک  اهلجأ  نم  یتلا  هلعلا  غلبی  هنأل  لاق  ملاعلا  لاطبإب  تلق  مل  لیق  هنأ  هنع  لقن  و 

هلع ملاعلا و  ثودـح  إشنم  یلع  لد  دـقف  هوبنلا  یحولا و  ندـعم  نم  دافتـسم  هنأک  هدافإلا و  غولبلا و  هیاغ  یف  زیجو  مـالک  اذـه  لوقأ 
اذـه یف  ام  نإ  لوقی  سروغاثیف  ناک  سلقذابنأ و  مالک  نم  رهظ  امک  يربکلا  هماـیقلا  عوقو  یلع  هتزاـجوب  لد  اذـک  هروثد و  هلاوز و 

لـصی نأ  نم  نسحأ  فرـشأ و  یهبأ و  ملاوعلا  نم  هقوـف  اـم  هعیبـطلا و  لوـلعم  هنوـکل  سحلا  نم  ریـسی  رادـقم  یلع  لمتـشی  ملاـعلا 
کلذب مکداهتجا  مکصرح و  نکیلف  ءاهبلا  فرـشلا و  نم  اهیف  ام  فصو  قطنلل  نکمی  الف  فقیف  لقعلا  سفنلا و  ملاع  یلإ  فصولا 

قح هلک و  زع  هلک و  رورـس  هلک و  ءاهب  هلک و  نسح  وه  ملاع  یلإ  نوریـصت  روثدلا و  داسفلا و  نع  ادـیعب  مکؤاقب  نوکی  یتح  ملاعلا 
.هعطقنم ریغ  همئاد  مکتذل  مکرورس و  نوکی  هلک و 

مدع و نم  هؤادـتباف  کلذـک  وه  ام  لک  ماودـلا و  ءاقبلل و  لمتحم  ریغ  لاوزلا  داسفلل و  لباق  ملاعلا  اذـه  نأ  یف  حیرـص  همالک  لوقأ 
.مدع یلإ  هؤاهتنا 

عدبملا و عدبملا و  یف  هیأر  یلع  هل  نیعباتم  رعاشلا  نونیز  سونیرح و  ناک  هنأ  ملاعلا  ثودح  یلإ  بهذ  سروغاثیف  نأ  لدـی  امم  مث 
امهعدبأ ال ام  ودب  یف  اجیردت و  امهطـسوتب  امهتحت  ام  عیمج  عدتبا  مث  هدـحاو  هعفد  سفنلا  و  لقعلا - عدـبأ  یلاعت  يرابلا  الاق  امهنأ 

.روثدلا ءانفلا و  امهیلع  زوجی  ناتومی و ال 

لوصحلا یجیردت  هنأل  ءانفلا  روثدلل و  لباق  ملاعلا  اذه  نأ  امهمالک  ینعم  لوقأ 
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سفنلا اذک  لقعلا و  امأ  الصأ و  اهل  ءاقب  ثیح ال  هکرحلاک  مدعنی  الإ و  یـش ء  هنم  دجوی  الف  ائیـشف  ائیـش  ثودحلا  نوکلا و  ددجتم 
یلت یتلا  هدیقملا  سفنلا  ههج  امأ  توربجلا و  قراوط  تحت  ناسومطم  امهنأل  هللا  ءاقبب  نایقاب  امهف  لقعلا  یلی  يذلا  لسرملا  اههجوب 

دق ناک  هینثا - لهأ  نم  دـهازلا  فراعلا  میکحلا  طارقـس  مارکلا  ءابآلا  ماـظعلا و  تاداـسلا  ءـالؤه  نم  هیناـف و  هرثاد  اـضیأ  یهف  عبطلا 
سفنلا و هضائر  دـهزلاب و  لغتـشا  و  تایقلخلا - تایهلإلا و  یلع  اهفانـصأ  نم  رـصتقا  سوالـسرا و  سروغاثیف و  نم  همکحلا  سبتقا 

كرـشلا نع  هنامز  یف  اوناک  نیذلا  ءاسؤرلا  یهن  هب و  راغ  یف  ماقأ  لبجلا و  یلإ  لزتعا  ایندلا و  ذالم  نع  ضرعأ  قالخألا و  بیذـهت 
.هفورعم هتصق  مسلا و  هاقس  کلملا و  هسبحف  هلتق  یلإ  مهکلم  اوئجلأ  هغاغلا و  هیلع  اوروثف  ناثوألا  هدابع  و 

هیهانتم تناکل  اهفـصو  ول  اهفـصی و  نأ  لقعلا  غلبی  هیاهن و ال  الب  هتردـق  هدوج و  هتمکح و  یلاـعت و  هملع  نأ  هتاداـقتعا  هلمج  نم  و 
.هیهانتم تادوجوملا  يرت  دق  و  هیاغ - هیاهن و ال  الب  اهنإ  لوقی  نأ  کیلع  مزلأف 

هیاهن الب  اروص  لمتحت  هداملا ال  تناک  اـمل  و  دوجلا - همکحلا و  هردـقلا و  بسحب  ـال  لـباوقلا  لاـمتحا  بسحب  اـهیهانت  اـمنإ  لاـقیف 
اتاذ و تهانت  نإ  اـهنأ و  هیهلـإلا  همکحلا  تضتقا  اذـه  نع  هداـملا و  یف  روصقل  لـب  بهاولا - یف  لـخب  ههج  نم  ـال  روصلا  تهاـنتف 

عونلا ءاقب  همکحلا  تضتقاف  صخشلا  ءاقب  روصتی  مل  نإ  اهلوأ و  وحن  نم  الإ  هرخآ  یف  انامز  یهانتت  اهنأ ال  الإ  اناکم  ازیح و  هروص و 
دح یلإ  هردقلا  غلبی  صاخشألا و ال  ءاقبب  عونلا  یقبتسی  عونلا و  ءاقبب  صخـشلا  ظفحتـسا  اهلاثمأ  ددجتب  کلذ  صخـشلا و  ءاقبتـساب 

.همالک یهتنا  هیاغ  یلإ  تفقو  همکحلا  و ال  هیاهنلا -

یه هلعلا و  هوقلا و  هیهانتم  هیدام  اهعیمج  نأل  ملاعلا - اذـه  صاخـشأ  نم  ینامـسج  صخـش  لک  ثودـح  یلع  لاد  همالک  نإ  لوقأ 
ثیح نم  روثدلا  لاوزلل و  لباق  اهعیمجف  تایرصنعلا  تایکلفلا و  یف  هکرتشم  هیصخشلا - همومیدلا  هداملا  لامتحا  مدع 
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.هیصخشلا اهتایوه 

هدوجوم ریغ  هیهاملا  نأ  یلع  لقعلا  ملعلاب و  دـحلا و  ینعملاب و  لب  ددـعلاب  ءاقب  کـلذ  سیلف  عونلا  هیهاـملا و  بسحب  اـهؤاقب  اـمأ  و 
.رم امک  هل  لظ  دوجولل و  هعبات  هیاکح  یه  لب  تاذلاب  هلوعجم  اندنع و ال 

نوک نیب  لباقت  دحاو و ال  یش ء  یف  ناعمتجی  نالباقتم ال  امهنأل  دوجولل  ناتفص  امهب  داری  امنإ  ثودحلا  مدقلا و  نأ  اضیأ  رم  دق  و 
.اددع ادح و  هثداح  همیدق و  هدحاو  هیهام 

یهلإلا نطالفأ  هینانویلا  هسمخلا  ءاربکلا  ءالؤه  نم  و 

هراشا

نإ لاق  هنأ  سواـمیط  سیطرفاـث و  سیلاطاطـسرأ و  لـثم  هل  اوذـملت  هودـهاش و  نمم  موق  هنع  یکح  همکحلا  دـیحوتلاب و  فورعملا 
دوجولا یف  نکی  مل  لزألا و  یف  ناک  هیلکلا  بابـسألا  تعن  یلع  هتامولعم  عیمجب  املاع  هتاذب  ابجاو  ایلزأ  اثدحم  اعدـبم  اعناص  ملاعلل 

.هانلقن امک  يرابلا  دنع  لاثمألا  للط  مسر و ال 

صاخـشألا کلت  تیمـسف  هلإلا  ملاع  یف  اصخـش  دوجوم  لکل  تبثأ  رهدلا و  وه  يدابملا و  یف  نامزلا  جردأ  هنأ  اضیأ  هنع  یکحی  و 
کلذ یئزج  سوسحملا  بکرملا  ناسنإلا  تابکرم و  صاخـشألا  تاطوسبم و  طئاسب  هدـنع  لثملا  لوألا و  يدابملا  هیهلإلا و  لثملاب 

یف تادوجوملا  راثآ  ملاعلا  اذه  یف  تادوجوملا  لاق  اذهل  هیداملا و  هسوسحملا  روصلا  عیمج  کلذـک  لوقعملا و  طوسبملا  ناسنإلا 
.ههباشملا نم  اعون  ههباشی  رثؤم  نم  رثأ  لکل  دب  ملاعلا و ال  کلذ 

هلیبس و انلهس  هناکرأ و  اندیـش  هناینب و  انموق  هناهرب و  انمکحأ  لثملا و  هذهب  لوقلا  یف  همـسر  یلاعت  هللا  نوعب  انییحأ  دق  نحن  لوقأ و 
هتمارک و راد  یلإ  اقوشت  هللا و  یلإ  ابرقت  اذه  انتقو  یلإ  هدـعب  یتأ  نم  لک  هبهذـم  یلع  اهرکذ  یتلا  تاعینـشتلا  هیلع و  ضوقنلا  انلطبأ 

.هراونأ لحم 

ترهظ عدبم  لک  نأل  هیقاب  همئاد  هیلک  هدوجوم  روصلا  هذه  تناک  امنإ  لاق و 
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نکی مل  هملع  یف  هیلزأ  هدـنع  روصلا  نکی  مل  ول  هیاهن و  الب  هدـنع  روصلا  لوألا و  ملع  یف  هتروص  تناـکف  عادـبإلا  دـح  یف  هتروص 
نکل فوخ و  ءاجر و ال  تناک  امل  یلویهلا  روثد  عم  رثدت  تناک  ول  یلویهلا و  روثدب  رثدت  تناکل  هماودب  همئاد  نکت  مل  ول  یقبیل و 
ملاعلا کلذ  یف  هیلقع  هروص  تناک  اذإ  یقبی  امنإ  اهئاقب و  یلع  هب  لدتـسا  فوخ  ءاجر و  یلع  هیـسحلا  روصلا  تناک ]  ] تراـص اـمل 

.اهنع فلختلا  فاخت  اهب و  قوحللا  وجرت 

یه تاسوسحملا و  عیمج  سحلاب  اندـهاش  الوقعم و  القع و  اسوسحم و  اسح و  دوجولا  یف  انهاه  نأ  یلع  ءالقعلا  تقفتا  اذإ  لاـق و 
.یهتنا هیلقع  لثم  نوکیف  ناکملا - نامزلاب و  هروصحم  هدودحم 

.هفیطل هقح  هیمکح  الوصأ  هیرونلا  هفیرشلا  هتاملک  تدافأ  دق  لوقأ 

رثدـت اهنإف  یلویهلاب  هقلعتم  هروص  لک  نأب  حرـص  دـق  ذإ  ناـهربلا  هجو  یلع  هضارعأ  هروص و  عیمجب  یـسحلا  ملاـعلا  ثودـح  اـهنم 
جردأ اذهل  یـش ء و  دـعب  ائیـش  ثودـحلا  ددـجتلا و  اهنأش  روصلا  نأ  مدـعلا و  روثدـلا و  اهنأش  یلویهلا  نأل  کلذ  یلویهلا و  روثدـب 

.هنع یکح  امک  يدابملا  یف  نامزلا 

قباسلا همدع  نوکی  نأ  دب و  الف  هیعیبطلا  روصلاک  دوجولا  ینامز  وه  ام  لک  نأ  ینعمب  يدابملا  یف  مدعلا  مهـضعب  جردأ  امک  اذـه  و 
مدعلا ءامدقلا  نم  لعج  نم  هقحاللا و  روصلا  دوجول  تاذـلاب  أدـبم  هقباسلا  روصلا  دوجو  لاوزف  قحاللا - هدوجول  ایـضتقم  هل  اموقم 

هنوک بوشی  مدعلاب و  هدوجو  موقتی  هدوجو  صقنل  نوکی  دوجولا - یجیردت  رمأ  لک  نأل  انرکذ  ام  هدارم  ناک  تاذـلاب  يدابملا  نم 
.لاوزلاب هؤاقب  داسفلاب و 

هنم لکلا  دودـحلا و  رئاس  داسف  دـح  لک  ثودـح  مزلتـسی  ءازجألا  دارفألا و  رئاس  مدـعب  ءزج  وأ  هنم  درف  لـک  دوجو  فصتی  اذـهل  و 
.اهنع بولسم  هسفنل  مداع  ءزج  لک  اذک  هسفن و  نع  بولسم  هسفنل  مداع  لکلاف  لکلا - هنع  بیغی  لکلا و  نع  بیغی 

هینوطالفألا لثملاب  هامـسملا  یه  هللا و  دـنع  اهتیهام  اهتاذ و  هروص  یه  اـهعون و  نم  هلوقعم  هروص  هسوسحم  هروص  لـکل  نأ  اـهنم  و 
یتلا ءایشألاب  یلاعت  هملع  روص  ینعأ 
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امبر لوألا  ملعملا  الخ  ام  اهدوجوب  قیدصتلا  اههجو و  یلع  هیرونلا  لثملا  هذـه  كاردإ  نع  هدـعب  نم  اوءاج  نیذـلا  ءالقعلا  تزجع 
هینغ هیف  ام  باتکلا  اذه  یف  رم  دق  هحلصم و  راکنإلا  یف  يری  اهنأک  رثکألا و  یف  اهرکنأ  و  هبتک - ضعب  یف  اهب  لوقلا  هحص  یلإ  لام 

.نیرصبتسملل

لاصتاک اهب  هدـحتم  اهیلإ  هرئاص  تایلقعلا  کلت  یلإ  هعجار  تارثادـلا  ناوکألا  تایـسحلا و  روصلا  هذـه  نأ  یلإ  هنم  هراشإلا  اـهنم  و 
راص یتح  سفنلاب  ندـبلا  لاصتاک  هیقاب و  يرخألا  هرثاد و  امهادـحإ  نأ  عم  انلوقعب  انـساوح  لاـصتاک  سمـشلاب و  هیـسمشلا  هعـشألا 

فوخلاب و هلالدتـسال  کلذ  هتباث و  سفنلا  اهریغ و  و  هیزیرغلا - هرارحلا  لیلحتب  للحتم  ندـبلا  نأ  عم  اـهلعف  هلعف  اـهدوجو و  هدوجو 
هرثاد نیتأشن  اهل  نأ  ملعف  هللا  دـنع  تایقابلا  تایلقعلا  رهاوجلاب  اهلاصتا  ههج  نم  اهئاقب  یلع  تایـسحلا  روصلا  ضعبل  نیتباـثلا  ءاـجرلا 

.هیلقع هیقاب  هیسح و 

وه اقباس و  انلعف  امک  اهل  هیتاذلا  هیاغلا  تابثإ  ههج  نم  اهلاوز  اهروثد و  یلع  ناهربلا  یف  طسولا  ذخأ  هحور  هللا  سدـق  هنإ  هلمجلاب  و 
.ء یشلا  هیاغ  نم  طسوألا  دحلا  ذخأ  نیهاربلا  قثوأ  نم  ماسجألا و  ثودح  تابثإ  یف  اهانکلس  یتلا  جهانملا  دحأ 

روصلا و ال کلتل  هتاذل ال  هتاذـب  هدـجم  هولع و  نأ  عم  هدوجول  هعباتلا  همولع  هللا و  تافـص  اهنیعب  یه  هیلقعلا  روصلا  کلت  نأ  اهنم  و 
نع دوجولا  هنیابم  هلقتـسم  تادوجوم  تسیل  اهنأل  هیدمـصلا  هیدـحألا  هتاذ  ریغب  یلاعت  هلامکتـسا  ءامدـقلا و ال  ددـعت  کلذ  نم  مزلی 

.یلوألا هینإلا  نع  هینإلا  هزیمتم  قحلا و ال  دوجو 

.هللا ءاقبب  هیقاب  هتاذ  نع  هیناف  هئایربک  تحت  تاوذلا  هکلهتسم  هتوربج  تحت  هروهقم  هسومطم  اهنأ  تملع  دق  کنأل  کلذ  و 

اهعدبم هنأل  هوق  هیلح و  هروص و  لک  قوف  هنکل  هوق  هیف و ال  هیلح  هروص و ال  قحلا  عدبملل  سیل  ینانویلا  خیـشلا  لاق  ینعملا  اذـهل  و 
.هنم ءایشألا  نأل  ءایشألا  عیمج  وه  ءایشألا و  نم  ائیش  لوألا  عدبملا  سیل  لاق و  و 
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وه هیلإ و  اهقوش  هلع  طقف و  اهدجوأ  هنأب  اهنوک  هلع  وه  ذإ  اهلک  ءایـشألا  وه  ءایـشألا  کلام  مهلوق  یف  لئاوألا  لضافألا  قدص  دقل  و 
هیلاعلا و هیلقعلا  روصلا  هقاتـشی  اقوشعم  ابوبحم  راص  کلذـلف  هنم  ائیـش  هبـشی  هعدـبأ و ال  ام  یـش ء  هیف  سیل  اهلک و  ءایـشألا  فـالخ 

نأ ءایـشألا و  لک  وه  تاذلا  طیـسبلا  نأ  یـضم  امیف  انهرب  دق  لوقأ  یهتنا  هعم  نوکی  هیلإ و  ریـصی  نأ  یلع  صرحی  قشاعلاف  هلفاسلا -
تبثأ دـقف  ثداح  تلق  اذإ  کنأل  اهل  لوأ  ثداوح ال  دوجو  لیحی  ناک  هنأ  اضیأ  نطالفأ  نع  لـقن  یلاـعت و  هیلإ  یـش ء  لـک  ریـصم 

.لکلل تبثی  نأ  بجی  دحاو  لکل  تبث  ام  دحاو و  لکل  هیلوألا 

هنأ ءالقعلا  ضعب  نظف  اهدوجو  لبق  ارـصنع  تبثأف  اهرـصنع  اهتایلویه و  امأ  هثداح و  نوکت  نأ  دب و  ءایـشألا ال  روص  نإ  اضیأ  لاق  و 
.مدقلا هیلزألاب و  مکح 

امل ثودحلا  نأ  هضرغ  لب  درف  درف  لک  مکح  یلع  یعومجملا -  (1) لکلا مکح  سایق  یلع  اهؤانب  سیلف  لوألا  هلوق  هحص  امأ  لوقأ 
لک مدعب  هیقوبسم  هل  لب  مدعلاب  اقوبسم  لکلا  ناکف  مدعلاب  اقوبسم  ءزجلا  ءزجلاب و  اقوبسم  لکلا  ناک  اذإف  مدعلاب  هیقوبـسملا  وه  ناک 

.ءازجألا مادعإ  بسح  هروصحم  ریغ  هریثک  مادعأب  تایقوبسم  هلف  هئازجأ  نم  ءزج 

فیخس نم  اذهف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  تابقاعتملا  یف  لسلستلا  بجوی  دح  یلإ  صاخـشألا ال  بقاعت  نأ  نم  روهمجلا  نیب  رهتـشا  ام  امأ  و 
الإ نوکی  عقاولا ال  یف  ققحتملا  نـأل  عقاولا  یف  ققحتی  نأ  لیحتـسیف  ضرفلا  درجمب  ـالإ  سیل  لسلـستلا  اذـه  لـثم  عوقو  نـأل  لوقلا 

.اعم اهدوجو  وأ  امهدوجو  یلع  عرفتم  ءایشأ  نیب  وأ  نیئیش  نیب  بیترتلا  ایهانتم و 

نیع هدوجو  ثداوحلا  عومجم  نإـف  هیف - نحن  اـمک  داـحآلا  دوجو  يوس  دوـجو  هل  سیل  يذـلا  لـکلا  نم  حیحـص  ساـیقلا  اذـه  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، دساف  لطاب  هیف  سایقلا  اذهف  داحآلا  دوجو  يوس  دوجو  هل  يذلا  لکلا  یف  امأ  تاثداحلا و  تادوجولا 
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یف امک  ددـعت  لب ال  دوجولا  یف  اهل  عامتجا  ذإ ال  هیهانتملا - ریغلا  روصلا  نع  الـضف  اعم  نیتروص  لمتحی  هداـملا ال  نأ  تملع  دـق  و 
ریغلا ددـعلا  یهانتملا و ال  ریغلا  رادـقملا  روصت  هل  نکمی  اـمم  لاـیخلا  هوق  ـال  اـهریغ و  هیکلفلا و  روصلا  نم  هیجیردـتلا  تاـیلاصتالا 

.یلاعت هللا  ملع  هروص  وه  یلقعلا و  اهدوجو  ههج  نم  یه  امنإ  عاونألل  رارمتسالا  ءاقبلا و  هبسن  یهانتملا و 

لصحت هوقلاب و ال  رمأ  رم  امک  یلویهلا  نأل  ددعلاب  دوجولا  رمتسم  لصحتم  رمأ  یلویهلا  يأ  رصنعلا  نأ  هدارم  سیلف  یناثلا  هلوق  امأ  و 
اهمرصت روصلا و  ددجت  بسح  همرصتم  هددجتم  تادحو  اهل  هرمتسم و  هیـسنج  هدحو  اهل  نأ  هبقاعتملا و  روصلاب  الإ  جراخلا  یف  اهل 

.ارارم تملع  امک  داوملا  نم  روصلا و ال  نم  هیدوجولا ال  هیوهلاب  میدق  دوجوم  هعیبطلا  ملاع  یف  سیل  و 

دوجوملا یشلا ء  ام  قابب و  سیل  ثداحلا و  یـشلا ء  ام  هل و  ثودح  يذلا ال  یـشلا ء  ام  سوامیط  نع  هلاؤس  یف  اضیأ  هنع  یکحی  و 
هلاح یلع  تبثت  یتلا ال  هینامزلا  ناوکألا  دوجو  یناثلاب  همـسا و  لج  يرابلا  دوجو  لوألاب  ینعی  امنإ  دحاو و  لاحب  ادـبأ  وه  لعفلاب و 

.ریغتت یتلا ال  هیئاضقلا - مولعلا  هیتوربجلا و  ءاوضألا  هیهلإلا و  روصلا  هیلقعلا و  يدابملا  دوجو  ثلاثلاب  هدحاو و 

تاینامزلا نامزلا و  لوـألاب  ینعی  هل  نوک  ـال  دوجوملا و  یـشلا ء  اـم  هل و  دوجو  ـال  نئاـکلا و  یـشلا ء  اـم  اـضیأ  هتلئـسأ  نم  یکح  و 
.دوجولا مسا  امهلهؤی  مل  هنأل  ناوکألا  هددجتملا 

هعیبطلا و هکرحلا و  نامزلا و  قوف  یه  یتلا  هقرافملا - روصلا  یناثلاب  ینعی  مدعلاب و  دوجولا  هبوشم  دوجولا  هفیعـض  اهنأ  تملع  دق  و 
.هللا دنع  هیقاب  اهنوکل  دوجولا  مسا  اهل  قح 

سیوطارفا یلإ  هتثادـح  یف  فلتخی  ناک  نطالفأ  نأ  هعیبطلا  دـعب  ام  باتک  نم  يربکلا  فلألا  هلاقم  یف  سیلاطاطـسرأ  یکح  دـق  و 
عیمج نأ  هنع  يور  ام  هدنع  بتکف 
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یف  (1) رظنلا نود  نم  دودحلا  بلط  هبهذم  ناک  طارقـس و  یلإ  هدعب  فلتخا  مث  اهب  طیحی  ملعلا ال  نأ  هدـساف و  هسوسحملا  ءایـشألا 
اهنأل اهلوانتی  تاسوسحملل و ال  تسیل  دودـحلا  نأل  هسوسحملا  ءایـشألا  ریغ  یف  طارقـس  رظن  نأ  نظف  اهریغ  تاـسوسحملا و  عئاـبط 

.هیلک همئاد  ءایشأ  یلع  عقت  امنإ 

روصلا هکراشمب  الإ  نوکی  تاسوسحملا ال  یف  دوجولا  نأ  يأر  هدحاو و  اهنأل  اروص  هیلکلا  ءایـشألا  نوطالفأ  یمـس  ام  کلذ  دـنعف 
.اهیلع همدقتم  اهل  تالایخ  اموسر و  روصلا  تناک  اذإ 

اعیمج و اهتحت  ام  كالفألا و  ثودح  هبهذم  ناکف  تایرـصنعلا - تایریثألل و  لماش  هدساف  هسوسحملا  ءایـشألا  عیمج  نإ  هلوق  لوقأ 
اهریغ تاسوسحملل و  هیلکلا  تایهاملا  یناعملا و  وه  هیئزجلا  لدب  خـسانلا  وهـس  نم  نکی  مل  نإ  هلوق - یف  هیلکلا  ءایـشألا  نم  دارملا 

.هروصلا یلإ  عجار  اهنأل  یف  ریمضلا  یه و  یه  ثیح  نم  اهل  هروص  ذإ ال 

یـش ء مدق  تاسوسحملا  یلع  دودحلا  قدص  رارمتـسا  نم  مزلی  یتح  هیددع  هیوه  اصاخ و ال  ادوجو  اهل  دقتعی  مل  نطالفأ  نأ  هانعم 
ددـجتی امیف  هرمتـسم  هیددـع  هدـحو  اهل  تسیل  صاخـشألا و  هیعبتب  الإ  جراخلا  یف  ققحتی  ـال  هیلکلا  یناـعملا  نأ  رم  اـمل  ملاـعلا  نم 

نأ هب  ینع  تاقرافملا  ملاع  یف  تاـسوسحملل  نوکت  یتلا  هیلقعلا  روصلا  اـهب  دارأ  روصلا  هکراـشمب  ـالإ  نوکی  ـال  هلوق  اهـصاخشأ و 
.تاذلاب اهل  دوجو  یتلا ال  هینهذلا  هیلکلا  تاموهفملا  اهتیاغ ال  اهلعاف و  اهنأل  هقرافملا  روصلا  کلتب  تایسحلا  هذه  ماوق 

هیارد اهیف  هیاکح 

[ يرماعلا نسحلا  یبأ  خیشلا  مالک  ]

دبألا یلع  دمألاب  فورعملا  هباتک  یف  یکح  يرماعلا  نسحلا  ابأ  خیشلا  نأ  ملعا 

مانصأ و ال اهل و  سوکع  تاسوسحملا  ءایـشألا و  قئاقح  اهنوکل  هیلقعلا  هقرافملا  روصلا  یف  رظنلا  نم  ءایـشألا  دودح  ذخأب  ینعی  - 1
اهریغ یف  همیمضلا  هریغ و  ینعمب  نود  هملک  نوکیف  اناسنإ - نوکی  ناسنإلا ال  سکع  نإف  یشلا ء  وه  سیل  یشلا ء  سکع  نأ  کش 

صوصخ یلإ  رظن  ریغ  نم  ءایـشألا  دودـح  ذـخأی  هنأ  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی  اهلاوحأ و  اهتافـص و  هب  دارملا  تاسوسحملا و  عئابطل 
نادرف هیهام  لکل  نوکیف  اهریغ  تاسوسحم و  نم  لوانتی  ثیحب  دودحلا  ذخأی  يأ  تالوقعملا  نم  تاسوسحملا  ریغ  تاسوسحملا و 

هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، یلزأ  قاب  لوقعم  دساف و  رثاد  سوسحم 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j5/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
http://www.ghaemiyeh.com


220 ص :

سوقیطولوسأ یف  لاق  هنإف  هثودح  ملاعلا و  مدق  یف  هبهذم  یف  فلتخا  دقف  نطالفأ  امأ  لئاوألا و  هفـسالفلا  لاوحأ  هیف  رکذـی  ناک  و 
يذلا فورعملا  هباتک  ملاعلا  هیلزأ  یف  فنـص  سلقربا و  لوقلا  اذهب  قلعت  ءاقبلا و  مئاد  نوکم - ریغ  يدبأ  ملاعلا  نإ  ندبلا  ریبدـت  يأ 

.يوحنلا ییحی  هضقان 

نم هبکرم  اهلک  هرهاوج  نأ  ماظن و  یلإ  ماظن  نم ال  هفرـص - دق  يرابلا  نأ  نوکم و  ملاعلا  نأ  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  رکذ  مث 
هیلع مکحل  نیلوقلا  فالتخا  نم  هازغم  حرـش  سیلاطاطـسرأ  هذیملت  نأ  ول ال  لالحنالل و  ضرعم  بکرم  لک  نأ  هروصلا و  هداملا و 

هقبسی مل  يأ  نوکم  ریغ  يدبأ  ملاعلا  نإ  هلوق  نم  هدوصقم  نأ  هکرتشملا و  ءامسألا  تحت  هبترم  نوکملا  هظفل  نأ  نیب  هنأ  الإ  هریحلاب 
هعنصلاب قلعتم  هدوجو  نأ  ماظن  یلإ  ماظن  نم ال  يرابلا  هفرـص  دق  نوکم و  هنإ  هلوق  نم  هدوصقم  نأ  یـش ء و  نع  ثدحی  مل  نامز و 

یلع امهدـجوأ  دـق  اذإ  امهل  عدـبملاف  هبحاصل  داجیإلا  نود  هتاذـب - هدوجو  نیذـه  نم  دـحاو  سیل و ال  هروصلاب و  هداـملل  همظاـنلا 
.دوجولا یلإ  مدعلا  نم  يأ  ماظن  یلإ  ماظن  نم ال  ملاعلا  فراص  یعادبإلا  هلعفب  اذإ  وهف  یمظنلا  دیحأتلا 

نإف نامز  یف  هعرتخا ال  دـق  لعاف  هل  يأ  ینامز  ودـب  هل  سیل  ایلع و  اودـب  ملاعلل  نإ  لاقف  سیماونلا  باتک  یف  کلذـب  حرـص  دـقل  و 
یف لوقلا  قلطأ  دـق  هلثمل  هدارأ و  ام  داجیإ  یلع  رداق  هدوجو و  هضافإل  هتاذـب  دـیرم  هنأـب  هاـنبجأ  هعارتخا  ببـس  نع  صحف  صحاـف 

.تومی هنأ ال  نوکم و  ریغ  سفنلا  رهوج  نأب  نداف  یلإ  بوسنملا  هباتک 

ینع لاـقف  نیظفللا  فـالتخا  نم  هدارم  نییبتب  سیلاطاطـسرأ  یلوت  دـق  مئاد و  ریغ  تیم  هنإ  نوکم و  هنإ  سواـمیط  هباـتک  یف  لاـق  و 
هلوقب ینع  هبوثملا و  راد  یف  توم  هل  ضرعی  مل  مث  هعفد  ثدـحأ  هنکل  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  هثودـح  یف  جردـتی  مل  هنأ  لوـألا  هلوقب 

هللا هاقبتسا  ول ال  يدبألا  ءاقبلاب  زوفیل  ناک  ام  هتاذ  نأ  هلیضفلا و  یلإ  هلیذرلا  نم  ملعلا و  یلإ  لهجلا  نم  هلاحتسالل  ضرعم  هنأ  یناثلا 
.ماودلا یلع 

ینکل نوتومت و  ـال  متـسل  مکنأـب  هیناـحورلا  رهاوـجلا  یلإ  یحوأ  لـکلا  قلاـخ  نإ  لاـقف  سواـمیط  باـتک  یف  کلذـب  حرـص  دـق  و 
مالک یهتنا  هیهلإلا  یتوقب  مکیقبتسأ 
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يرماعلا

.هیمکح تاذخاؤم  عضاوم  هیف  لوقأ  و 

لوألا

ملاعلاب دیرأ  اذإ  حص  نإ  لوألا و  لیوأت  یف  هرکذ  ام  نإف  یـضرم  ریغ  نیلوألا  هیمالک  نیب  قیفوتلا  یف  سیلاطاطـسرأ  نم  هاکح  ام  نأ 
هلوق نإف  لمتحم - ریغ  سوامیط  باتک  یف  هلاـق  يذـلا  هنم  یناـثلا  لوقلا  لـیوأت  یف  هنع  هلقن  اـم  نأ  ـالإ  هضحملا - تاـقرافملا  ملاـع 

ناکمإلا هطانم  يذـلا  لعافلاب  قلعتلا  درجم  یلع  هلمح  زوجی  یناـمزلا و ال  مدـقتلا  یف  حیرـص  ماـظن  یلإ  ماـظن  ـال  نم  يراـبلا  هفرص 
یلإ مدـعلا  نم  هفورـصم  اهنإ  لاقی  نأ  حـصی  یتح  دوجولا  یلع  هقباس  هبترم  هیهاملل  تسیل  فیک و  دادعتـسالا  هوقلا و  نود  یتاذـلا 

.دوجولا

کلذ لالحنالل و  ضرعم  بکرم  لک  نأب  و  هروصلا - هداملا و  نم  هبکرم  هرهاوج  نوکب  ملاعلا  ثودح  نطالفأ  للع  دـق  امیـس و  ال 
- ثودـحلا یف  هیـصوصخ  هیداملا  رهاوجلل  نأ  همالک  نم  ملع  دـقف  طیـسبلا  نود  بکرملاب  هل  صاصتخا  ریغلاب ال  قلعتلا  يأ  ینعملا 

.نوکلا نم  رخآ  ابرض  ماسجألل  نأ  هطیسبلا و  تایلقعلا  یف  هیصوصخلا  کلت  تسیل  اهبکرت و  لجأل 

داسفلل الباق  نکی  مل  امیدق  ناک  ول  لحمضی و  کلهی و  برخیس و  ملاعلا  نأ  یف  حیرـص  لالحنالل  ضرعم  بکرم  لک  هلوق  اضیأ  و 
.لاوزلا یلإ  ادئاع 

یناثلا

یف جردـتت  مل  اهنأ  هنم  دارملا  نأ  نم  هیقاب  اهنوک  مدـع  سفنلا و  مدـق  یف  هداتـسأ  مالک  لیوأت  باب  یف  فوسلیفلا  نم  هاـکح  اـم  نأ 
هیقاب اهنأ  تافـصلا و  یف  ریغتلل  هضرعم  اهنأ  اهتوم  اهثودـح و  لـیوأت  یف  هرخـآلا و  رادـلا  یف  ثودـحلا  دـعب  هیقاـب  اـهنأ  ثودـحلا و 

.نیهجو نمف  لوألا  یف  هرکذ  يذلا  دعب  امأ  هفالخ  دمتعملا  لب  هیلع  دمتعم  ریغ  دیعب  وهف  اهتاذب  اهایإ ال  هللا  ءاقبتساب 

هرثاد ینالویهلا  لقعلا  دح  یف  هعقاولا  هجذاسلا  سوفنلا  نأ  یمورلا  ردنکسإ  هذیملت  هنع  لقن  امک  فوسلیفلا  اذه  بهذم  نأ  امهدحأ 
ندبلا دعب  هیقاب  ریغ  هکلاه 
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هدام ام ال  ءاقب و  اثودح و  هدرجم  هروص  اهنأ  امعاز  هبتک - رئاس  یف  کلذ  رکنأ  نإ  هلئاسر و  ضعب  یف  سیئرلا  خیـشلا  هیلإ  لام  دق  و 
.ءانفلا داسفلا و  هیلع  زوجی  هل ال 

یجیردت رمأ  هایإ  هموقم  هروص  هل و  الامک  هنوک  و  ندـبلاب - هقلعت  ثیح  نم  سفنلا  رهوج  نأ  هماقم  یف  نیب  امک  قحلا  نأ  امهیناث  و 
.هیسحلا هیعیبطلا  روصلا  رئاسک  ثودحلا 

ثودـحلا هیدام  یهف  داسفلا  لامتحا  نع  اهتاذ  تصلخ  لعفلا  یلإ  اـهل  يذـلا  رهوجتلا  یف  اـهتوق  نم  تجرخ  اـهتاذ و  تیوق  اذإ  معن 
ظفللا و قوطنم  نع  دـعبلا  هیاغ  یف  هنوک  نم  امهدـحأ  نیهجو  نم  اضیأ  وهف  یناثلا  لوقلا  یف  هرکذ  يذـلا  دـعب  اـمأ  ءاـقبلا و  هدرجم 

.مالکلا قاسم  نایبلا و  هروص 

ریغ هیمالک  نیب  قیفوتلا  یف  لاقی  نأ  یلوألاف  رم  امک  هکلاه  اهنأ  نم  هصقانلا  سوفنلا  یف  فوسلیفلا  اذـه  بهذـم  هتفلاخمل  امهیناث  و 
.امهنیب قیفوتلا  یف  يدنع  ام  رکذنس  فوسلیفلا و  نع  هاکح  ام 

ثلاثلا

دساف ال نوکتم  هنأ  ایجیردت و  اثودح  ثداح  هضارعأ  هیـضرألا و  هیوامـسلا و  هیـسحلا  هرهاوج  عیمجب  ملاعلا  نأ  ناهربلاب  انیب  دـق  انأ 
اهنأ فرـشأ و  متأ و  هجو  یلع  اهروص  ملاعلا و  یف  ام  قئاقح  عیمج  یلع  لمتـشم  ادـج  میظع  یبوبرلا  ملاعلا  نأ  انیب  نیناـمز و  یقبی 

هیهلإلا روصلا  نم  هللا  دنع  امف  هئاقبتساب  هیقاب  اهنوک  نیب  یلاعت و  هئاقبب  هیقاب  اهنوک  نیب  قرف  اهایإ و  هئاقبتسا  نع  الـضف  هللا  ءاقبب  هیقاب 
.هئاقبتساب هیقاب  هیهاملا  ثیح  نم  اهنأ  حیحصف  هیدوجولا  تایوهلا  تاینآلا و  ریغ  هیهام  اهل  نأ  تبث  ول 

هوجو اهنإ  مهبیبح و  یلإ  نولصاو  نویهلإ  قاشع  اهنإف  ماتلا  اهلعاجب  تاینآلا  تایوهلا و  هقلعتم  هضحم  تادوجو  اهنإ  ثیح  نم  امأ  و 
.هللا ءاقب  ریغ  ءاقب  اهل  روصتی  سیلف  دعبلا  برقلا و  فعضلا و  هدشلا و  یف  هتوافتم  اهنأ  عم  اهبر  هجو  هرصاب  نویع  اهبر و  یلإ  هرظان 
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کیلعف داجیإلا  عنـصلا و  هیفیکب  ملعلا  یف  نیخـسارلا  یلع  الإ  هقیقحت  یفخ  اـمم  ناـفرعلا  دـنع  هحوضو  ناـهربلاب و  هتوبث  عم  اذـه  و 
.مهروغ كردت  مهب و  قحلت  یک  هیفصتلا  دیرجتلاب و 

هنأ يدبأ و  ملاعلا  نإ  لوقی  ثیح  ملاعلا  نم  هدارم  لمحی  نأ  یهلإلا  نطالفأ  یمالک  نیب  قیفوتلا  یف  لاقی  نأ  قحلاف  کلذ  ررقت  اذإف 
نأ نوکم و  هنأب  مکح  ثیح  یلاعت و  هملع  ملاع  یف  هتباـثلا  هملاـعلا  تادوجوملا  قئاـقح  اـهنأل  هیهلـإلا  روصلا  ملاـع  یلع  نوکم  ریغ 

هروصلا هداملا و  لعفلا و  هوقلا و  نم  دوجولا  همظتنم  هیدام  اهنأل  هیسحلا  روصلا  ملاع  هنم  دارملاف  ماظن  یلإ  ماظن  نم ال  هفرـص  يرابلا 
.ینامزلا مدعلاب  هقوبسم  هثداح  هروصلا  هداملا و  نم  لک  تایصخش  نأ  نم  هیلإ  انأموأ  يذلا  هجولا  یلع 

عبارلا

ءاقب ملاعلا و  اذه  ثودح  باب  یف  هداتـسأ  بهذم  قفاوی  هبهذم - نأ  هللا  ءاش  نإ  هلقننـس  یتلا  فوسلیفلا  اذه  تاملک  نم  مولعملا  نأ 
.یبوبرلا ملاعلا 

كردـی مل  نیخـسارلا و  ماقم  غلبی  مل  نمم  هفـسالفلا  هماع  ضعب  هقفل  اقلتخم  اقفلم  الوق  نوکی  نأ  هبـشی  خیـشلا  اذـه  هنع  هاکح  امف 
.نیلماکلا نأش 

سماخلا

هذه دعب  هیناسنإلا  سوفنلل  نإ  لاقی  نأ  امهدحأ  نارخآ  ناهجو  اهثودح  سفنلا و  مدق  یف  هیمالک  نیب  قیفوتلا  یف  اندـنع  راتخملا  نأ 
اهنأب مکح  ام  دنع  سفنلا  تومب  دارأف  هیروص  هیلاثم  هیناثلا  نیبرقملل و  یه  هضحم و  هیلقع  امهادحإ  نیتیورخأ  نیتأشن  هرثادلا  هأشنلا 
هایحب ناک  نإ  ندبلا و  دـعب  اهءاقب  اهتوم  مدـعب  دارأ  و  نیلماکلل - یتلا  هیورخألا  هداعـسلا  هیلقعلا و  هایحلل  اهدادعتـسا  نادـقف  تومت 

.هیلقع ریغ  هیسح  هیناویح 

اذـه نم  هلوحتم  اهنأل  هقیقحلاب  سوفنلل  قاب  ریغ  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  اهدوجو و  وحن ]  ] سفن انیب  امک  سفنلا  هیـسفن  نأ  امهیناث  و 
ریغ وه  یلقعلا و  اهرهوج  هب  دارأ  تئام  نوکم و ال  ریغ  سفنلا  رهوج  نأب  مکح  امثیح  نذإف  هیلإ  بلقنت  رخآ  دوجو  یلإ  دوجولا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :

ندـبلاب تقلعت  یتـلا  اـهتروص  یناـسفنلا و  اـهرهوج  هب  دارأ  هتئاـم  هنوکم  اـهنإ  لاـق  اـمثیح  هللا و  ملع  هروص  هنـأل  نوکلا  تحت  عقاو 
.يرصنعلا

یـشنی ء هللا  مث  نوعجرت  هللا  یلإ  مث  توملا  هقئاذ  سفن  یه  امب  سفن  لک  هلمجلاب  هدـساف و  هنوکتم  هیدام  هروص  لک  نأ  تبث  دـق  و 
.ریحت ضقانت و  ریغ  نم  حیحص  نوطالفأ  یلوق  الکف  هرخآلا  هأشنلا 

.هایحلا سفنلا و  ءامسلا  هلمجل  اوبجوأ  ءامکحلا  نأ  دیمع  نب  لضفلا  وبأ  داتسألا  رکذ  هنأ  ثودحلاب  هلوق  یلع  لدی  امم  و 

هذـه رمأ  نیح  یلاعت  هللا  نإ  لوقی  ناک  اهتاذـب و  هیقاب  ـال  هیدمرـس و  ریغ  هاـیحب  هیح  هسفنتم  هیلاـعلا  مارجـألا  نأ  معزف  نطـالفأ  اـمأف 
.هیقاب اهریصی  ام  هتیشم  نم  اهب  قلخلا  دعب  نرق  هنکل  ءاقبلا  یضتقی  اقلخ  اهقلخی  مل  هنأب  اهربخأ  هدیجمت  همیظعتب و  هفیرشلا  ماسجألا 

.داسفلا نوکلا و  تحت  هعقاو  ریغ  اهنأ  نیب  هنإف  وطسرأ  امأ  و 

نذإ یهف  اهتکرحل  هیلاعلا و ال  مارجألل  دـض  و ال  تاداضتملل - هلباقلا  هداملا  یف  نادـجوی  داسفلا  نوکلا و  نأب  کلذ  یلع  لدتـسا  و 
.همالک یهتنا  هدساف  هنئاک و ال  ریغ 

هدایز هیف  ام  کیلع  دریـس  قحلیـس و  اـم  مـالکلا و  نم  قبـس  اـمیف  هیبنتلا  عقو  اـم  یلع  نیمیکحلا  نیذـه  یمـالک  نیب  هاـفانم  ـال  لوقأ 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  بیرق  نع  اهلقننس  يذلا  لوألا  ملعملا  تاملکل  انحرش  دنع  فاشکنالا 

سیلاطاطسرأ مظعألا  فوسلیفلا  نیمرکملا  فالسألا  ءالؤه  نم  و 

هراشا

دقف داسفلا  نالیـسلا و  هتعیبط  نم  نأل  امئاق - اتباث  مارجألا  نم  مرج  نوکی  نأ  نکمی  هنأ ال  یلع  صان  ام  همالک  نم  اقباس  اـنرکذ  دـق 
نع لـهاذ  ریغ  هنأ  یلع  اـضیأ  لدـی  اـمم  هدـنع و  میدـقب  هینامـسجلا  رهاوجلا  نم  یـش ء  ـال  نأ  هریـصبلا  لـهأل  همـالک  نم  فشکنا 

لاق ثیح  ایجولوثأب  فورعملا  هباتک  یف  فیرشلا  نطالفأ  هداتسأ  نع  هاکح  ام  وه  هینامسجلا - رهاوجلل  یجیردتلا  ثودحلا 
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لوزت همئاد ال  هیقحلا  تاینإلا  ریـص  هسوسحملا و  ءایـشألا  نیب  هیقحلا و  تاینإلا  هعیبط  نیب  سحلا و  لـقعلا و  نیب  نطـالفأ  يأ  قرفف 
یتلا ال هیقحلا  تاینإلا  هلع  نإ  لاق  ادب و  زیمتلا  اذه  نم  غرف  املف  داسفلا  نوکلا و  تحت  هعقاو  هرثاد  هیسحلا  ءایشألا  ریص  اهلاح و  نع 

.قحلا یلوألا  هینإلا  یه  هدحاو و  مارجألا  تاوذ  هیسحلا  ءایشألا  اهل و  مارجأ 

نم یشل ء  قیلی  ریخلا ال  ضحملا و  ریخلا  وه  هرثادلا  هیسحلا  تاینإلا  همئادلا و  هیلقعلا  تاینإلا  هلع  وه  يذلا  لوألا  يرابلا  نإ  لاق  مث 
نم اهنکل  هیلقعلا  تاینإلا  عابط  نم  اهعابط و ال  نم  کلذ  سیلف  ریخ  لفـسألا  ملاعلا  یلعألا و  ملاعلا  یف  ناک  ام  لک  هب و  الإ  ءایـشألا 

.نیملاعلا یف  يرابلا  نم  ثعبنی  امنإ  ریخلا  نإف  هیداب  اهنم  هیسح  وأ  هیلقع  هعیبط  لک  هیلاعلا و  هعیبطلا  کلت 

وه يذلا  يرابلا  وه  هیعیبطلا و  ءایشألا  یلع  مث  سفنلا  یلع  مث  الوأ  هایحلا  لقعلا  یلع  ضیفت  یتلا  یه  قحلا  یلوألا  هینإلا  نإ  لاق  مث 
.هداتسأ نع  القان  فوسلیفلا  اذه  مالک  یهتنا  ضحم  ریخ 

وه لب  هیسحلا  هیلقعلا و  ءایشألا  مزلی  يرابلا ال  و  هیسحلا - ءایشألا  مزلی  هیلقعلا  ءایـشألا  نإ  ایجولوثأ  باتک  نم  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 
یهف هیـسحلا  ءایـشألا  امأ  طسو و  ریغب  یلوألا  هلعلا  نم  هعدتبم  اهنأل  هیقح  تاینإ  یه  هیلقعلا  ءایـشألا  نأ  ریغ  ءایـشألا  عیمجل  کسمم 

هیلقعلا ءایـشألاب  اهبـشت  یقبت  مودـت و  یک  لسانتلا  نوکلاب و  اهماود  اهماوق و  امنإ  اهلاثم و  هیقحلا و  تاینإلا  موسر  اهنأل  هرثاد  تاینإ 
.همئادلا هتباثلا 

ءایـشألل و يرابلا  موزل  مدـع  تایـسحلل و  تایلقعلا  موزل  نم  هرکذ  ام  ینعم  امأ  هروثد و  ملاعلا و  اذـه  داـسف  یلع  صن  همـالک  لوقأ 
یه هللا  دـنع  هتباـث  هیلقع  هروص  هرثاد  هیعون  هعیبـط  لـکل  نأ  وـهف  كاـسمإلا  موزللا و  نیب  قرفلا  لـکلا و  كاـسمإ  هل  تباـثلا  نوـک 

هبسن عیمجلا  یلإ  هتاذ  هبـسن  تاذلا  يدحأ  يرابلا  هیعیبطلا و  عاونألا  ددعت  بسح  تاینإلا  هددعتم  یه  اهب و  هیانع  تاذ  اهل و  هموقملا 
.هیمویق هدحاو 
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یلإ هتبـسن  نیب  قرف  اذهل  دـحاو و  نود  دـحاوب  هل  صاصتخا  ریغ  نم  هدوج  هضیف و  تارثکت  هتیمویق و  تاهج  تایلقعلا  کلت  امنإ  و 
تایلقعلا و عاونأ  نم  ائیـش  مزلی  يرابلا ال  هادـعتی و  هصوصخب ال  هلولعم  مزلی  اهنم  الک  نأب  اهلیلاعم - یلإ  للعلا  رئاس  هبـسن  ءایـشألا و 

دوجولا یف  اهتاماقم  توافت  یلع  ءانفلا  نع  اهل  ظفاحلا  ماصفنالا و  نع  اهطابرل  کسمملا  لکلل و  مظانلا  وه  لب  هصوصخب  تایسحلا 
یف جردتلا  ءاقب  هابـشألا و  لاثمألا و  قحالتب  یقبت  امنإ  تایـسحلا  هیدـحألا و  تاذـلا  ءاقبب  یقبت  هضحملا  تایلقعلا  نإ  ثیح  ءاقبلا  و 

.دوجولاب مدعلا  کباشت  ثودحلا و 

لـسانتلاب تایکلفلا و  یف  امک  لاصتالا  تعن  یلع  یجیردـتلا  دوجولا  نوکلاـب  دارأ  لـسانتلا  نوکلاـب و  اـهماود  اـهماوق و  اـمنإ  هلوقف 
.تابنلا ناویحلا و  عاونأ  لثم  تایصخشلا  هرشتنملا  عئابطلا  نم  تایرصنعلا  یف  امک  لاصفنالا  جهن  یلع  نوکلا  یف  بقاعتلا 

دحاولا یلع  اهرـصب  تقلأ  تفقو و  قحلا  دـحاولا  نم  یلوألا  هیوهلا  تعدـتبا  امل  هیبوبرلا  باتک  نم  رـشاعلا  رمیملا  یف  اـضیأ  لاـق  و 
اهرـصب تقلأ  امل  اهنأل  قحلا  دـحاولل  اهلیعافأ  یکحی  تراص  القع  هعدـتبملا  یلوألا  هیوهلا  تراص  املف  القع  ذـئنیح  تراـصف  هاریل 

عدـبأ همیظع  هوق  اذ  لقعلا  راص  املف  همیظع - هریثک  يوق  قحلا  دـحاولا  اـهیلع  ضاـفأ  ـالقع  تراـص  اـهتوق و  ردـق  یلع  هتأر  هیلع و 
.قحلا دحاولاب  اهبشت  كرحتی  نأ  ریغ  نم  سفنلا  هروص 

دحاولا نأ  ریغ  كرحتی  اضیأ ال  نکاس  وه  و  لقعلا - اهعدـبأ  سفنلا  کلذـکف  نکاس  وه  قحلا و  دـحاولا  هعدـبأ  لقعلا  نأ  کلذ  و 
.لقعلا هیوه  طسوتب  قحلا  دحاولا  نم  تعدتبا  یتلا  هیوهلا  یف  سفنلا  هروص  لقعلا  عدبأ  لقعلا و  هیوه  عدبأ  قحلا 

امنـص تعدـبأ  هکرحب و  هتیلعف  لب  هنکاس  یه  و  هکرح - ریغب  اهلعف  لقعی  نأ  یلع  وقی  مل  لولعم  نم  هلولعم  تناک  املف  سفنلا  امأ  و 
یتأت امنإ  لب  یقابلا  تباثلا  یـشلاب ء  یتأت  هکرحلا ال  هکرحب و  ناک  هنأل  قاب  تباث و ال  ریغ  رثاد  لـعف  هنـأل  امنـص  یمـسی  اـمنإ  اـم و 

ادئاب ارثاد  لعافلا  امئاق و  اتباث  لوعفملا  ناک  ذإ  اهنم  مرکأ  اهلعف  ناک  الإ  رثادلا و  یشلاب ء 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


227 ص :

.هترابع تهتنا  ادج  حیبق  اذه  هکرحلا و  ینعأ 

رهاوجلا و هلدبتم  هدساف  هنئاک  دوجولا  هلیحتسم  هدئاب  هرثاد  مانصأ  اهریغ  هیکلفلا و  ماسجألا  نأ  یلع  حیرصتلا  نم  اهیف  ام  یفخی  و ال 
.تاوذلا

هعیبطلا یف  الفس  سفنلل  قفاو   (1) لکلا مکحل  منـص  اهنإ  هعیبطلا و  یف  لئاسملا  سوءر  رکذ  دنع  باتکلا  اذه  ردص  یف  اضیأ  لاق  و 
اهراثآ نامزلا  تحت  عقت  امنإ  (2) و  نامزلا تحت  هعقاو  ریغ  اهنإ  سفنألا و  یف  لعفت  لعفنت و ال  یلویهلا  نإ  لعفنت و  لـعفت و  اـهنإ  و 
ءایشألا لب   (4) نامزلا تحت  تسیل  مأ   (3) نامزلا تحت  اهنإ  هلاحم  یـشلا ء و ال  دـعب  یـشلا ء  لعفت  تناک  اهنإ  هیلکلا و  سفنألا  یف 

نکل اعم  هلک  لاعفنالا  لعفت  نأ  هلعفنملا  تاملکلا  یف  سیل  اعم و  ءایـشألا  لعفت  لعاوفلا  تاملکلا  نإ  نامزلا و  تحت  یه  هکرتشملا 
.ء یشلا  دعب  یشلا ء 

وه ام  ریغ  هلاد  تاملک  هنم  تدجو  دق  ینأ  ملاعلا  ثودح  دقتعی  يری و  ناک  مظعألا  فوسلیفلا  اذـه  نأ  یلع  هلادـلا  دـهاوشلا  نم  و 
ءایشألا لاق  هنأ  وه  هلأسملا و  هذه  یف  سیئرلا  خیـشلا  هیلع  دمتعا  سویطـسماث و  هنم  هلقن  ام  ریغ  روهمجلا و  هنـسلأ  یف  هنم  روهـشملا 

نوکی نأ  بجی  لب  هبحاص  نم  امهدحأ  نوک  سیلف  هینامسجلا  روصلا  اهب  ینعی  هلومحملا 

نوکلاب و هعیبطلل  لـعفلا  رمأ  اـهنوکل  سفنلا - وه  همکح  نم  فرـشألا و  وحنلا  یلع  هنود  اـم  هنوکل  لـقعلا  وه  لـکلا  نم  دارملا  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  لفغت ، الف  دوجولا 

لیعامسإ نامزلا ، تحت  هعقاو  نوکت  الف  اهتکرح - رادقم  اهتکرح و  یلویهلا و  یلع  همدقم  لوزنلا  سوق  بسحب  هعیبطلا  نأ  ینعی  - 2
هللا همحر 

یه هکرتشملا  ءایشألا  نم  دارملا  و  یشلا ء - دعب  یشلا ء  لعفت  یتح  ائیشف  ائیش  دوجول  هنأ  جردتی  هعیبطلا  نوکی  نأ  بسحب  ینعی  - 3
هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، نامزلل  همسارلا  هکرحلا  نم  هلصاح  تادادعتساب  نوکی  امنإ  اهدوجو  نإف  دحاو  عونل  صاخشألا 

هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، اهدوجو  یف  دادعتسالل  لخدم  هیلعافلا و ال  تاهجلاب  نوکی  امنإ  اهدوجو  نأل  - 4
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.هداملا یلع  نابقاعتیف  هبحاص  دعب 

نأ یلع  لد  ام  نیتیـشاحلا  يدحإ  وه  هیاغ و  روثدلا  نأل  ءدـب  هل  نوکی  نأ  بجو  ینعم  رثد  اذإ  رثدـت و  لطبت و  هروصلا  نأ  ناب  دـقف 
ودب تاذ  یه  اهایإ و  هلمح  اهلوبق و  نع  تاذلا  عنتمم  ریغ  اهل  لماحلا  نأ  یـش ء و  نم  ثداح ال  نوکملا  نأ  حص  دـقف  هب  ءاج  ایئاج 

.ء یش  نم  ثداح ال  هنأ  هیاغ و  ودب و  وذ  هلماح  نأ  یلع  لدی  هیاغ  و 

زئاج ریغف  الازی  مل  روصلا  رهاوجلا و  تناک  ولف  لوأ  هل  ناک  ام  رخآلا  رخآ و  روثدلا  نأل  هیاغ  هل و ال  ودب  هثدـحم ال  نأ  یلع  لدـی  و 
روثد بجوی  لاح  یلإ  لاـح  نم  دـح و  یلإ  دـح  نم  یـشلا ء  جورخ  یـشلا ء و  دوجو  ناـک  اـهب  یتلا  هروصلا  روثد  هلاحتـسالا  نـأل 

هلک ودب  یلع  لدی  هئزج  ءادتبا  هئادتبا و  یلع  لدی  هلاوحأ  ثودح  هروثد و  یلع  لدی  داسفلا  نوکلا و  یف  لیحتسملا  ددرت  هیفیکلا و 
یلإ لیحتـسی  رخآ  داسفلا و  لبقی  ودـب  هل  ناک  هل و  الباق  ملاعلا  لک  نوکی  نأ  داسفلا  نوکلل و  ملاعلا  یف  ام  ضعب  لـبق  نإ  بجاو  و 

یـش ء لزی و ال  مل  عدبملا  ناک  اذإ  لاق  سیلاطاطـسرأ و  هیرهدلا  ضعب  لأس  دق  هنأ  رکذ  عدـبم و  یلع  نالدـی  هیاغلا  ودـبلاف و  نوک 
هقوف و للعم  نم  هیلع  هلع  یه  امیف  هلومحم  هلعلا  هلع و  یـضتقت  مل  نأل  هیلع  هزئاج  ریغ  مل  لاقف  هثدـحأ  ملف  ملاـعلا  ثدـحأ  مث  هریغ 

داوج هنأل  لزی  مل  العاف  نوکی  نأ  بجیف  لیقف  داوج  هنأل  لعف  ام  لعف  امنإف  هیفنم  هنع  ملف  للعلا - هتاذ  لمحیف  بکرمب  عدـبملا  سیل 
.لزی مل 

[ لعفلا و   ] تاذـلا لوقلا و  یف  لوأ  وذ  هل و  لوأ  ام ال  نوکی  نأ  عاـمتجا  ـالوأ و  یـضتقی  لـعاف  لـعف  هل و  لوأ  ـال  لزی  مل  ینعم  لاـق 
.ضقانتم لاحم 

هغیـصلا هذـه  نأل  داسفلا  لمتحی  یتلا ال  هغیـصلا  هغوصیل  هلطبی  لاق  دوجلا  لطب  هلطب  اذإف  لیق  معن  لاق  ملاعلا  اذـه  لطبی  لهف  هل  لیق 
دحأ ءاج  له  نیدـلا  همکحلا و  یف  هریـصبلا  یلوأ  نیقیلا و  لهأ  رـشاعم  اورظنا  لوقأ  هیرونلا  هفیرـشلا  هتاملک  تهتنا  داسفلا  لـمتحی 

ثودح باب  یف  نیتملا  مکحملا  مالکلا  اذه  لثمب  نیملکتملا  ءامکحلا و  نم  هدعب 
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.هتفاضإ هتدارإ و  یف  هتاذ و ال  یف  ریغت ال  ریغ  نم  قحلا  عدبملاب  هطابترا  ملاعلا و 

هرکذت ریسفت و 

احیـضوت اهحرـشن  نأ  دیرنف  نییبتلا  یلإ  رقتفت  و  نیرظانلا - ضعب  یلع  یفخت  اهلعل  هفیرـش  تاقیقحت  هفیطل و  تاراشإ  همالک  یف  نإ 
ماوقلا و هلع  نأل  اهتیصخش  ثیح  نم  هقحالل  هلع  تسیل  هقباسلا  روصلا  نأ  یلإ  هراشإ  هبحاص  نم  امهدحأ  نوک  سیلف  هلوقف  مارملل 

.هل هموقم  هلع  نوکی  الف  یش ء  یلع  نامزلاب  امدقتم  نوکی  ام  لکف  هب  موقتی  ام  دوجو  نع  کفنی  نأ ال  دب و  دوجولا ال 

یشلا ء و روثد  ههج  نم  مدعلاب  هیقوبـسملا  ثودحلا و  ینعمل  تابثإ  هیاغ  روثدلا  نأل  ودب  هل  نوکی  نأ  بجو  ینعم  رثد  اذإ  هلوق و  و 
.هلثم مدعلا  اضیأ  هودب  ناک  مدعلا  هتیاغ  ناک  امف  هتیاغ  وحن  یلع  یشلا ء  ودب  نأ  یلع  هیبنت  هیاغلا و  یلإ  هئاهتنا 

یشلا یهتنا  اذإ  هنأ  ینعمب  کلذک  يدابم  اهنأ  امک  ضرعلاب  تایاغ  مادعألا  انلق  هل - هیاغ  یشلا ء  مدع  نوکی  فیک  لوقت  نأ  کل  و 
هراشإ یـش ء  نم  ثداح ال  نوکملا  نإ  هلوق  قباسلا و  همدـع  یف  سایقلا  اذـک  هصقانلا و  هتیوه  یقبی  الف  هلامک  یه  هیتاذ  هیاغ  یلإ  ء 
هقرافی نأ  بجی  یـشلا ء  هنم  ام  نأل  هنیعب  رخآلا  وه  امهادـحإ  نوکی  نأ  نکمی  ـال  یـشلا ء و  هب  اـم  یـشلا ء و  هنم  اـم  نیب  زیمتلا  یلإ 
هثودح نوکی  نأ  بجی  ثداح  لکف  موقم  یتاذ  ببس  رخآلا  دعم و  ینامز  ببس  لوألا  نأل  هعماجی  نأ  بجی  یشلا ء  هب  ام  یشلا ء و 

.ینامزلا بقاعتلا  ینعمب  الإ  طقف  یش ء  نم  یشب ء ال 

الـصحم اببـس  لطابلا  نوکی  فیکف  اذه  فالخب  هثودح  دنع  لطب  دق  کلذ  نأل  ثدح  هب  يذلا  ریغ  ثدح  هنم  هنأ  مهوتی  يذلا  نأل 
- ائیشف ائیش  دجوی  هنأ  امک  ائیشف و  ائیش  الإ  دجوی  ینامز ال  لک  نأل  نامز و  تحت  نوکی  ال  دجوم - یلإ  رقتفی  ثداح  لکف  یـشلل ء 

.لعفلا یلإ  هوقلا  نم  یشلا ء  جارخإل  اببس  نوکی  هوقلاب ال  ام  هوقلاب و  ام  نع  ولخی  ادبأ ال  وهف 
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ملاعلا یف  ام  ضعب  لبق  نإ  بجاو  هلوق و  و  نامزلا - قفأ  نع  اجراخ  هنوکل  هیاغ  هل و ال  ودـب  ثدـحم ال  یلع  لدـی  لاـق و  کلذـل  و 
ناک ادـساف  هؤزج  ناک  اذإف  هئازجأ  عیمج  دوجوب  هدوجو  موقتی  امم  لکلا  نأ  هاـنعم  هل  ـالباق  ملاـعلا  لـک  نوکی  نأ  داـسفلا  نوکلل و 

ءزجلا لکلا و  ینعأ  ادساف  نوکی  هئازجأ  نم  دحاو  لک  يذلا  لکلا  یف  امیـس  رهاظ  وه  مدعلا و  دعب  ثودـحلا  داسفلاب و  یلوأ  لکلا 
دقف ءازجألا  عیمج  دـجو  اذإ  یتح  هئازجأ  نم  یـش ء  دوجو  عماجی  هیلاـصتالا ال  هیمکلا  هتیوهب  یناـمزلا  لـکلا  دوجو  نإـف  نییناـمزلا 

هدـساف و یه  لب  جراخلا  یف  تاینامزلا  عومجمل  هیلک  الف  مهولا  یف  الإ  ءازجألا  عم  هل  عاـمتجا  ـالف  اـهئاضقناب  لـکلا  دوجو  یـضقنا 
.روثد ءزج و  لک  دوجوب  هرثاد 

امک ءزج  لک  نأل  اهئازجأ  مدعل  رهدلا  یف  امدع  اهعومجمل  نأ  هباوجف  رهدـلا - یف  ادوجو  تاینامزلا  نامزلا و  عومجمل  نإ  لیق  ام  و 
يرادـقملا لصتملا  دوجو  وحن  یف  اقباس  هانققح  امک  تاقوألا  عیمج  یف  مودـعم  لکلاف  اهلک  تاقوألا  رئاس  لب  تقو  یف  دوجوم  هنأ 

لعفی نأ  هلوقم  تحت  وه  ام  لعفب  دارأ  الوأ  یضتقی  لعف  ینعم  هل و  لوأ  لزی ال  مل  ینعم  هلوق  و  لکلا - نع  مودعم  هنم  ءزج  لک  نأ 
هؤاقب نکمی  یجیردتلا ال  لعفلا  (1) و  ثودحلا یجیردت  هینامـسجلا  روصلا  دوجو  نأ  هضرغ  عادبإلا و  نود  یجیردتلا  ریثأتلا  وه  و 

لمتحی یتلا ال  هغیـصلا  هغوصیل  هلطبی  هلوق  هداسف و  یعدتـسی  هنوک  هلاوز و  همزلی  هدوجو  لـب  لزی  مل  اـیقاب  هنوک  نع  الـضف  نیناـمز 
.اهب دحتت  اهایإ و  ریصت  اهیلإ و  عجرت  هیلقع  هیاغ  هینامسج  هروص  لکل  نأ  یلإ  هراشإ  داسفلا 

هراوب و هیمل  عناصلا و  يرابلا  نع  ملاعلا  ثودح  هیفیک  هرکذ  امب  ملع  دق  و 

ثودحلا اذهب  ثداح  تاینامسجلا  ماسجألا و  یه  ملاعلا  نأل  ینامزلا  ثودحلا  وه  هنایب  ردص  یف  يذلا  ثودحلا  نم  دارملا  نأل  - 1
لیعامسإ مهفاف ، هئاقبب  ایقاب  هدوجوب  ادوجوم  هنوکل  ماتلا  عدبملل  یتلا  هیلوأاللا  نیعب  هل  لوأ  الف  ماتلا  عدبملل  مزال  يذلا  عادبإلا  امأ  و 

هللا همحر 
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اْنیَلَع ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  یلاعت  لاق  امک  بتکلل  لجسلا  یطک  تاوامسلا  یط  كالفألا و  بارخ  هیفیک  هنم  ملع  هبارخ و 
هعنص و هلعف و  یف  راتخم  میکح  لعاف  اهربدم  تاوامـسلا و  ریدم  كالفألا و  كرحم  همـسا - زع  يرابلا  نأل  کلذ  َنِیلِعاف و  اَّنُک  اَّنِإ 

نم اهتعنـص و  اهلعف و  راهظإ  لبق  هعئانـص  هلیعافأ و  دوجو  یلع  هقباسلا  هللا  هیانع  یه  هیاغ و  ضرغ و  هلعف  یف  هلف  راتخم  لـعاف  لـک 
عطق هتیاغ  هضرغ و  یلإ  هلعف  غلب  اذإف  كرحم  لک  تاـکرحملا و  قیوشت  بابـسألا و  طیـسوتب  هلعفی  اـم  لـعفی  هقباـسلا  هیاـنعلا  لـجأ 

.هرورضلاب لمعلا  نع  کسمأ  هتبلا و  لعفلا 

نع کـسمی  نأ  هلیبسف  اـهکیرحت  یف  هضرغ  لاـن  هتدارإـب  هیناـمزلا  تاـینإلا  دـجوم  یلاـعت و  هللا  نذإـب  كـالفألا  كرحم  ناـک  اذإـف 
نارودلا و نع  تاوامـسلا  تفقو  قیوشتلا  کیرحتلا و  نع  كالمألا  قوشم  كالفألا و  كرحم  کسمأ  املک  اهترادإ و  اهکیرحت و 

یلإ ناوکألا  تلقتنا  لسنلا و  ثرحلا و  دـیلاوملا و  تمدـعنا  لوصفلا و  تلطب  ماظنلا و  دـسف  ملاعلا و  برخ  ریـسملا و  نع  بکاوکلا 
.هرخآلا رادلا 

تماق ناوکألا و  اهدافنب  دفن  تدـفن  اذإ  عیمجلا و  لطب  تلطب  اذإف  تانوکملا  هروص  یه  یتلا  هکرحلاب  ملاعلا  اذـه  ماوق  نأل  کلذ  و 
موقل اغالبل  اذـه  یف  نإ  نیـضرألا  تاوامـسلا و  یط  كالفألا و  بارخ  ملاـعلا و  راوب  حرـشلا  اذـه  یلع  هرکذ  اـمب  ملع  دـقف  هماـیقلا 

نیدباع

- لیصحت مهو و 

هـضرغ غلبی  هنأ ال  كرحملا  ملع  اذإ  هنأـب  جازیف  هتیغب - لـنی  مل  هضرغ و  یلإ  غلبی  مل  هلعل  كرحتملا  لـعافلا  نأ  مهوتم  مهوتی  اـمبر 
و هلجأل - لعافلا  هلبج  یف  ازوکرم  اضرغ  نوکی  نأ  نکمی  مل  هیلإ  لوصولا  نکمی  ام ال  اضیأ  لعفلا و  نع  کـسمی  نأ  اـضیأ  هلیبسف 

.کلذک هانضرف  دق 

نوکی امهنم ال  یش ء  ارسق و  وأ  هفزاجم  هیلإ  لیمی  هدصقی و  لعافلا  نأ  الإ  مهللا 
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لعف میکح و  لعاف  میرک و  کلم  هیناـمزلا  ناوکـألا  نوکم  كـالفألا و  كرحم  نأ  ضورفملا  هیعاـبطلا و  لـیعافألا  یف  ـال  اـیمئاد و 
.انیع اهیلإ  یهتنی  املع و  اهنم  يدتبی ء  هیاغ  اهیف  ام  كالفألا و  دوجولف  هیلع  بترتت  هیاغ  الب  نوکی  میکحلا ال 

لعفلا یف  كاذ  ذإ  هددصب  نحن  امل  ضقانمب  سیلف  ضرغ - هلعفل  سیل  يرابلا  نأ  نم  هانفلـسأ  امک  همکحلا  لهأ  هیلإ  بهذ  ام  امأ  و 
.بیرقلا رشابملا  لعافلا  تاذ  یلإ  دوعی  يذلا  ضرغلا  هتیاغ و  ینامزلا و  لعفلا  یف  انمالک  و  قلطملا - سیللا  نم  سییأتلا  قلطملا و 

ثیح هیاغلا  تبثأ  مث  هیلع  هزئاج  ریغ  مل  نأ  رکذ  هیاغلا و  یفن  ثیح  فوسلیفلا  مالک  یف  ضقانتلا  نم  مهوتی  ام  اـضیأ  عفدـنی  اذـهب  و 
.داسفلا لمتحی  هغیص ال  هغوصیل  ملاعلا - اذه  لطبی  لعافلا  نأ  رکذ 

لیجست

ملاعلا و ثودـح  داقتعا  هبهذـم  ناک  هنأ  هتاراـشإ - هصوصن و  مظعـألا و  فوسلیفلا  اذـه  تاـملک  نم  هاـنلقن  اـمب  ققحت  نیبت و  دـقف 
.ضرألا تاوامسلا و  ثاریم  نأ هللا  اهلاوز و  تاوامسلا و  بارخ  هراوب و  داقتعا 

الف ذئنیح  تاینامسجلا و  ماسجألا و  ملاع  يوس  ام  مدق  هدارم  لعلف  ملاعلا  مدق  دقتعی  ناک  هنأ  مهنیب  رهتشا  روهمجلا و  همعز  ام  نذإف 
روصلا هلمج  یه  و  هیمویقلا - هوقلا  بتارم  هردقلا و  هیهلإلا و  ملاع  یلقعلا  ملاعلا  نم  دیری  ناک  نأ  امإف  نیرمأ - دـحأ  نم  هلاح  ولخی 

اقح اهمدقب  لوقلا  نوکیف  بویغلا  بیغ  ءافرعلا  ضعب  اهامـس  یتلا  هیدحألا - تاذلا  ریغ  ام  هجوب  یه  یتلا  هضحملا  هیلقعلا  هیدوجولا 
ءاضقلا ملاع  و  هینابرلا - مولعلا  هیبوبرلا و  تاـماقم  هیهلـإلا و  بتارم  یلع  هدـئاز  ریغ  اـهنوکل  ءامدـقلا  ددـعت  هنم  مزلی  ـال  ذإ  اقدـص  و 

.ینیعلا

دمرست اهمدقب و  لوقلاف  هیئاضق  مولع  هیهلإ و  نوئش  اهنأ  تایوهلا ال  هلقتـسم  دوجولا  هلـصفنم  هددعتم  همیدق  اتاوذ  کلذب  دارأ  نإ  و 
عوطس تحت  هسومطم  اهنوکل  لطاب  هلاعفلا  لوقعلا 
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هسدح هوق  هملع و  روفو  هب  دهشی  امک  لوألا  لوقلا  وه  هبهذم  هداقتعا و  نأ  یعدتـسی  فوسلیفلا  اذهب  نظلا  نسح  نکل  هیدحألا  رون 
امک لوقلا  کلذـب  نالئاق  هذـیملت  سویروفرف  هداتـسأ و  نوطالفأ  امه  هیفرط و  نأل  هیمکحلا و  لوصـألا  رئاـس  یف  هنیهارب  ماـکحأ  و 

.رئارسلاب ملعأ  هللا  هبهذم و  امهنم و  لک  تاملک  نم  دافتسی 

هفرعم باتک  نم  عباسلا  رمیملا  یف  هلاق  ام  هروثد - ینامسجلا و  ملاعلا  ثودح  دقتعی  يری و  ناک  فوسلیفلا  اذه  نأ  یلع  لدی  امم  و 
امنإ ارارطـضا و  نوکلل  هلباـق  اهتریـص  هعیبطلا و  تروص  مث  هعیبطلا  تثدـح  سفنلا  نم  هروصلا  یلویهلا  تلبق  اـمل  هنأ  وه  هیبوبرلا و 

نوکلاف نوکلا  إدبم  هعیبطلا و  دـنع  لقعلا  لعف  فقو  مث  هیلاعلا  للعلا  هیناسفنلا و  هوقلا  نم  اهیف  لعج  امل  نوکلل  هلباق  هعیبطلا  تراص 
یتأـی نأ  لـبق  نم  رهاوجلل  هروصملا  لـعاوفلا  لـلعلا  فقی  نأ  بجی  نکی  مل  هنوکملا و  لـلعلا  لوأ  هروـصملا و  هیلقعلا  لـلعلا  رخآ 

.هعیبطلا

تحت هعقاولا  هیضرعلا  روصلل ]  ] للعلل هروصم  لعاوف - اللع  هیلقعلا  تاینإلا  تریـص  یتلا  یلوألا  هلعلا  لجأ  نم  کلذک  کلذ  امنإ  و 
همیظعلا و اهاوق  تاـبث  هیلقعلا و  رهاوجلا  نم  هیف  اـم  یلإ  یلقعلا و  ملاـعلا  یلإ  هراـشإ  وه  اـمنإ  یـسحلا  ملاـعلا  نأ  داـسفلا و  نوکلا و 

.همالک یهتنا  اروف  روفت  انایلغ و  یلغی  يذلا  اهریخ  همیرکلا و  اهلئاضف 

بسحب نوکلل  هلباق  اهتاذ  یف  یه  اطیـسب و  العج  اهتلعج  هانعم  ارارطـضا  داسفلا  نوکلل و  هلباق  اهتریـص  هعیبطلا و  تروص  هلوق  لوقأ 
ینعی ارارطضا  هلوق  هب  کیهان  اهدوجو  نع  بیرغ  ضراع  بسحب  کلذک  اهتریصف  کلذک - اهتاذ  یف  نکت  مل  اهنأ  دوجولا ال  اذه 

.هفصلا کلت  یلع  اهنوک  نیب  اهنیب و  لعج  للخت  ریغ  نم  هیعیبطلا  هروصلا  هیوه  تایرورض  نم  داسفلا  نوکلا و  هفص 

نم اهیف  امل  هجوب  نالباقتم  امه  اهرارمتـسا و  هعیبطلا و  ددـجت  هیمل  یلإ  هراـشإ  هرخآ  یلإ  نوکلل  هلباـق  هعیبطلا  تراـص  اـمنإ  هلوق  و 
قوشلا صقنلا و  اهمزلی  امم  هیناسفنلا  هوقلاف  نیتفصلا  نیتاه  هبـش  اهللع  اهبابـسأ و  یف  نأل  کلذ  تابث و  روثد و  هیلعف و  هوق و  بوش 

و
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يذلا یلقعلا  لامکلا  اهروثد و  هعیبطلا و  ددجت  بسانت  لامکلا  بلطل  هیقوشلا  هوقلا  نم  هکرح  عون  قوشلا  لقعلا و  لامکلا و  اهمزلی 
.لاثمألا دراوتب  اهلاصتا  هعیبطلا و  ددجت  ماود  بسانی  وهف  ماودلا - تابثلا و  همزلی  امم  هیلاعلا  للعلل  نوکی 

هلـسلس نأ  نیبف  نیوکتلا  عادـبإلا و  امه  داجیإلا و  ریثأتلا و  یبرـض  یلإ  هراـشإ  هرخآ  یلإ  هعیبطلا  دـنع  لـقعلا  لـعف  فقو  مث  هلوق  و 
نأ ارارم  ملع  امل  ددـجتلا  تابثلا و  هقیقح  نم  هعیبطلا  دوجو  یف  امل  اـهنم  تذـخأ  نیوکتلا  هلـسلس  نأ  هعیبطلا و  یلإ  تهتنا  عادـبإلا 

اهریغل یتاذ و  اهل  ددجتلاف  هلاحتـسالا  ریغتلا و  یف  ادبأ  نوکی  اذـهل  هیرارطـضا و  اهل  هیتاذ  هفـص  هنوکل  رارمتـسالا  نیع  اهیف  ددـجتلا 
بـسحب اهتاذ  یف  ابیکرت  نابجوت  ناتیثیحلا ال  ناـتاه  نیوکتلا و  لوأ  عادـبإلا و  رخآ  هعیبطلا  نأ  کـلذ  نم  تبثیف  اهتطـساوب  یـضرع 

نم کلذ  ریغ  ددعلا و  یف  هرثکلا  دحوت  یلویهلا و  یف  هوقلا  هیلعف  سایق  یلع  ءاضقنالا  ددـجتلا و  نیع  اهتابث  نأ  ارارم  رم  امل  جراخلا 
.هلثمألا

هروصلا نم  تسیل  هقحاللا  هروصلا  ثودح  نأ  اقباس  هلوق  نم  رهظ  امل  هیـضرعلا  للعلاب  نیوکتلا  للع  نع  ربع  فوسلیفلا  اذه  نإ  مث 
هقباسلا هروصلا  یلع  هلعلا  مسا  قلطأ  امنإ  هیناـمز و  ریغ  هدـحاو  هبـسن  هیناـمزلا  تاددـجتملا  یلإ  هتبـسن  یلعأ  ببـس  نم  لـب  هقباـسلا 
نامزلاب هبترتملا  تادـعملا  یلع  هیلوطلا و  هلـسلسلاب  تاذـلاب  هبترملا  هیلـصألا  للعلا  یلع  حالطـصالا  حـص  دـقف  رخآ  ینعمب  ناـمزلاب 

.هیضرعلا للعلاب 

ملاع یف  هیلقع  هروص  اهلف  ملاعلا  اذـه  یف  هیـسح  هروص  لک  نأ  هاـنعم  یلقعلا  ملاـعلا  یلإ  هراـشإ  وه  اـمنإ  یـسحلا  ملاـعلا  نإ  هلوق  و 
دق هقرافملا و  روصلاب  اهومـس  امهریغ و  طارقـس و  نوطالفأ و  لثم  نیمدـقألا  نم  ریثک  يأر  وه  اـمک  هناحبـس  هللا  ملع  یف  هیهلـإلا و 

ارارم اهقیرط  انحضوأ  اهناینب و  انمکحأ 
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نیضرألا تاوامسلا و  راوب  هبارخ و  ملاعلا و  ثودح  یف  نولعألا  لوصألا  ءالؤه  ریغ  مه  نیذلا  هفسالفلا  تاداقتعا  رکذ  یف  ( 4  ) لصف

- سراف نب  ربکألا  نونیز  مهنمف 

ددـجتبف اهؤاقب  امأ  هرثاد  هیقاب  تادوجوملا  نإ  هلوق  وه  ملاـعلا و  ثودـح  یلع  احیرـص  لادـلا  هلوق  هکرحلا  ثحاـبم  یف  اـنلقن  دـق  و 
.یهتنا یلویهلا  هروصلا و  مزل  دق  روثدلا  نأ  رکذ  يرخألا و  ددجت  دنع  یلوألا  هروصلا  روثدبف  اهروثد  امأ  اهروص و 

یلع لادـلا  اضیأ  هلاوقأ  نم  نآ و  لک  یف  امهددـجتب  لوقلا  هحـص  ملعی  يرخألاب  هروصلا  یلویهلا و  نم  لـک  قلعت  هیفیک  ملع  نم  و 
یتلا روصلا  هانتم و  ریغ  هملع  نإف  رهوج  لک  روثد  هروص  رهوج و  لک  عادبإ  هروص  هملع  یف  ناک  لوألا - عدبملا  نإ  هلوق  ثودحلا 

امب ددجتلا  هجو  رکذ  مث  رهد  نیح و  لک  یف  ددـجتی  ملاوعلاف  هیهانتم  ریغ  روثدـلا  روص  کلذـک  هیهانتم و  ریغ  عادـبإلا  دـح  نم  هیف 
.الوأ هنم  هانلقن 

ددـعلاب یهانتلا  مدـع  سیل  هیهاـنتم  ریغ  عادـبإلا  دـح  یف  یتلا  روصلا  هاـنتم و  ریغ  هملع  نإـف  هلوق  یف  یهاـنتلا  مدـع  نم  دارملا  لوقأ 
یف نیرخأـتملا  لـضافأ  ضعب  هلقن  هلاـسر  یف  بلطملا  اذـه  یلع  صوصخم  ناـهرب  فوسلیفلا  اذـهل  نیهاربلاـب و  هتلاحتـسال  لـعفلاب 

.اندنع هدوجوم  هلاسرلا  کلت  هفیناصت و 

روصلاک دـح  دـنع  فقی  ثیح ال  نوکلا  یف  هعقاولا  هیـضرعلا - هیرهوجلا و  تالـصتملا  یف  امک  هوقلاب  یهانتلا  مدـع  اـمإ  دارملا  لـب 
.لاصتالا تعن  یلع  ائیشف  ائیش  دوجولا  یف  هبقاعتملا  اهدارفأ  هددجتملا و  هیسحلا 

یلإ تاکرحلا ال  دارفألا و  نم  هنع  ردـصی  ام  بسحب  هقرافملا - هروصلل  امک  یلقعلا  دوجولا  یف  هدـشلا  ههج  نم  یهانتلا  مدـع  امإ  و 
.اضرع الوط و  هتبلا  هیهانتم  اهنأل  هیلقعلا  روصلا  بترت  بسحب  ام  هنم  دارملا  سیل  ریدقت  يأ  یلع  دح و 
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روصلا هذه  مث  اضیأ  موجنلا  تریغت  ءامسلا  تریغت  اذإف  ءامسلا - رهوج  نم  هوقلا  دمتسی  بکاوکلا  رمقلا و  سمشلا و  نإ  هلوق  اهنم  و 
ملاعلا ینفی  نأ  یلع  رداق  يرابلا  همکحلا و  کلذـک  امئاد و  اهءاقب  یـضتقی  ملعلا  هناحبـس و  يرابلا  ملع  یف  اهروثد  اـهؤاقب و  اـهلک 

.دارأ نإ  اموی 

قحلی اـمنإ  ریغتلا  سدـقلا و  یلی  يذـلا  اـههجو  هللا و  ملع  یف  اـهتاذ  هروص  وه  یلقعلا و  اـهرهوج  وه  ءامـسلا  رهوج  نم  هدارم  لوقأ 
نم هدارم  ُهَهْجَو و  اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  یلاعت  لاق  امک  قاب  وه  هیناف و  اهنأل  هعیبطلا  وه  هداملا و  یلی  يذـلا  اـههجو  بسحب  ءامـسلا 

.هنس فلأ  نیسمخ  هرادقم  يذلا  همیقلا  موی  وه  دارأ  نإ  اموی  ملاعلا  ینفی  نأ  یلع  رداق  يرابلا  هلوق و 

نم ارذح  هحرش  هطسب و  یف  ضوخن  الف  همارم  نییبت  همالک و  ریسفت  اهتوقب  دافتسی  ام  هحیحصلا  يدابملا  لوصألا و  نم  اندروأ  دق  و 
.اهیلإ يدتها  نم  لق  تازوجت  ازومر و  هل  نأ  الإ  هتعیش  سیطارقمیذ و  ملاعلا  ثودحب  نیلئاقلا  هفسالفلا  نم  هلاطإلا و 

اذه ناک  تخبلا و  قافتالاب و  لوقلا  لثم  هریغصلا و  ماسجألاب  لوقلا  لثم  هیمکحلا  لوصألا  ضقانی  اهرهاظب  ءایشأ  هنم  رهتـشا  اذهل  و 
بجی ال ام ال  نأب  فرتعم  وه  الإ و  میکح  نم  ام  ذإ  ریغ  دوجولا ال  بجاو  لـعف  یف  هیئاـغلا  هلعلا  ینعمب  هیاـغلا  رکنأ  اـمنإ  فوسلیفلا 

دوجو نأب  لوقلا  حـصی  ذـئنیح  هیقافتا و  ارومأ  اهریغ  ببـسب  لب  اهتاوذـل  تایهاملاب ال  هقحاللا  رومألا  نومـسی  هریغ  وه و  لب  نوکی 
.یقافتا ملاعلا  اذه 

هیسدق و هعیفر  هل  تادهاشم  هقوذ و  هکولس و  هوق  یلع  لد  دق  هاندجو  يذلا  ردقلا  همالک  انحفصت  لجرلا  اذه  نإ  ءاملعلا  ضعب  لاق 
امإ مهزومر  رهاوظ  یلع  در  مهدـعب  یتأ  نم  هحیحـص و  ضارغأ  زومر و  زاغلأ و  مهل  ءامدـقلا  لب  ضحم - ءارتفا  هیلإ  بسن  اـم  رثکأ 

.یهتنا هسایرلا  نم  بلطی  امل  ادمعت  وأ  هلفغل 

لقعلا طقف و ال  رصنعلا  وه  سیل   (1) لوألا عدبملا  لاق  هنأ  هزومرملا  هتاملک  نمف 

سفنلاب هب و  قولخملا  قحلاب  هیشملاب و  هعساولا و  همحرلاب  نکب و  هنع  ربع  يذلا  یـسدقلا  ضیفلا  وه  لوألا  عدبملا  نأ  یفخی  ال  - 1
تارابتعاب و ضرأ  ران و  ءاوه و  ءام و  هنأ  فوسلیفلا  اذـه  دارم  لعل  ِءاْملا و  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  هلوق َو  یف  ءاملاب  ءامعلاب و  یناـمحرلا و 

هسوبی هلکشم و  هبوطر  هدماج و  هدورب  هجـضنم و  هرارح  نم  هیملاعلا  تادوجوملا  نم  دوجوم  لک  یف  دب  یفخی و ال  امک ال  تاهج 
دق تاسقطـسألاب و  هنع  ربعیف  یناعملا  هذه  یلع  لمتـشم  هتدحوب  لوألا  عدبملاف  هتأشن  بسح  هبـسحب و  دوجوم  لک  یف  نکل  هظفاح 

لیئاکیم و لیفارـسإ و  هعبرأ  اهناکرأ  شرعلا و  هملح  نأ  درو  اذل  توملا و  هایحلا و  قزرلا و  قلخلا و  نم  تادوجوملا  یف  دـب  لیق ال 
هللا همحر  لیعامسإ  نطفتف ، مارملا  نطفت  یف  بیبللا  لقاعلل  یفکی  هراشإلا  نم  رکذ  ام  لعل  لیئارزع و  لیئاربج و 
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اهنإف هبکرملا  امأ  هدحاو و  هعفد  هطیسبلا  ءایشألا  تعدتبا  هنم  اهلک و  تادوجولا  لئاوأ  تاسقطـسألا  یه  هعبرألا و  طالخألا  لب  طقف 
.عونلاب اهتمومید  نأ  الإ  هرثاد  همئاد  تنوک 

اهیف و هنکاسلا  اهحاورأ  فیطلب  هلـصتم  ءایـشألا  هذـه  رـصانع  نأ  امک  یلعألا  ملاعلا  کلذـب  لـصتم  هنـأل  رثاد  ریغ  هتلمجب  ملاـعلا  مث 
نم الإ  رثدت  تسیلف  کلذـک  ناک  نإف  رثاد  ریغ  اهیف  يذـلا  طیـسبلا  حورلا  نم  اهتوفـص  نإف  رهاظلا - یف  رثدـت  تناک  نإ  رـصانعلا و 

.یهتنا هطیسبلا  ملاوعلاب  لصتم  اهوفص  هیف و  اهوفص  ناک  اذإ  ملاعلا  اذه  رثدی  الف  رثدت  سیل  هنإف  لقعلا  وحن  نم  امأف  ساوحلا  ههج 

یف دـیدش  قمعت  عم  بقاث  نهذ  هیفاص و  هحیرق  یلإ  جاتحی  همارم  كرد  همالک و  مهف  نأ  الإ  هناـتملا  هوقلا و  هیاـغ  یف  همـالک  لوقأ 
.تایهلإلا مولعلا 

اوغلاب همالک و  یلع  اوضرتعا  ثیح  همارم  دعب  همالک و  روغ  نع  اولهذ  فیک  مهملع  روفو  مهمهف و  هدـش  عم  ءامکحلا  نأ  بجعلا  و 
و یلعألا - یلإ  لفـسألا  نم  قرت  وه  اولاق  هیناحورلا و  طئاسبلا  تعدبأ  اهدعب  رـصانعلا و  وه  عدبم  لوأ  نإ  هلوق  ههج  نم  عینـشتلا  یف 

.هیسحلا رصانعلا  هذه  هروص  ریغ  اهنم  هدارم  نأ  مولعم  یفصألا و  یلإ  ردکألا  نم 

امیف حیرص  همالکف  کلذ  عم  همارم و  هحص  تنیبل  بانطإلا  هفاخم  ول ال  همالک و  یف  ضقانتی  فیکف  هرثاد  اهنأب  احیرـص  مکح  دق  و 
ملاعلا و اذه  ددجت  نم  هددصب  نحن 
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هتباثلا و هیلقعلا  روصلا  هطیسبلا  ءایشألاب  دارأ  هنأل  مویقلا  هللا  دنع  اهروص  يأ  اهوفص  ءاقب  هیداملا  اهتایوه  هینسحلا و  هتایـصخش  روثد 
نم تملع  امک  مدـعلا  دوجولا و  نم  وأ  هروصلا  هداملا و  نم  اـهبکرتل  هیرـصنع  وأ  تناـک  هیکلف  هینامـسجلا  روصلا  هبکرملا  ءایـشألاب 

.هینامزلا هیناکملا و  تادتمملا  یف  مدعلا  دوجولا و  کباشت 

ایماداف هفسالف  هبارخ  ملاعلا و  ثودحب  نیلئاقلا  هفسالفلا  نم  و 

.بکرمب سیلف  الإ  تاهجلا و  عیمج  یف  نیقفتم  نیرهوج  نم  نوکی  نأ  زوجی  الف  لحنی  بکرم  لک  نإ  نولوقی  اوناک  مهنإ  و 

هملاعب قحل  ایناحور  اطیسب  اهنم  ناک  امف  هنم  يذلا  لصألاب  لصتاف  رهوج  لک  لح  بیکرتلا  لحنا  اذإ  هلاحم  الف  اذکه  اذه  ناک  اذإف 
یلإ لصی  یتح  عجری  امنإف  لحنا  اذإ  شاج  لـک  اـضیأ و  هملاـعب  قحل  اـظیلغ  ایـشاج  اـهنم  ناـک  اـم  رثاد و  ریغ  قاـب  وه  یناـحورلا و 

.دبألا یلإ  نیدحتم  نانوکیف  هب  دحتیف  لوألا  فیطللاب  دحتا  یش ء  هفاثکلا  نم  قبی  مل  اذإف  فطللا 

عدـبملا کلذ  هلاحم  الف  طسوتم  رخآ  رهوج  هعدـبم  نیب  هنیب و  سیل  عدـبم  لک  لوأ  وه  لوألا  ناک  لئاوألاب  رخاوألا  تدـحتا  اذإ  و 
.یهتنا ادلخم  ادلاخ  روهدلا  رهد  یقبیف  هعدبم  رونب  قلعتی  لوألا 

انررک امهرکذ و  انرثکأ  ناذللا  امه  نیفیرش  نیدصقم  نایب  یلع  لمتشی  وه  هسافنلا و  فرشلا و  هیاغ  یف  هفسالفلا  ءالؤه  مالک  لوقأ 
.امههیبنت

.هبیکرت لالحنا  و  هدوجو - لالحمضا  هتدام و  داسف  هتروص و  روثد  ینامسجلا و  ملاعلا  روثد  امهدحأ 

هیهلـإلا یلوـألا  هلعلا  یلإ  اـهنم  یقن  افـص و  اـم  عوجر  هیلقعلا و  روصلا  یلإ  هیـسحلا  روصلا  نم  فطلت  حورت و  اـم  لاـصتا  اـمهیناث  و 
َناْحبُـسَف یلاعت - لاق  امک  لصألا  یلإ  عرفلا  ریـصم  مامتلا و  یلإ  صقنلا  عوجر  یقابلا  ههجوب  دحتم  هایإ  رئاص  عجار  هیلإ  دئاع  لکلاف 

ِهَّللا َیلِإ  الَأ  هلوق  َنوُعَجُْرت و  ِْهَیلِإ  ْیَش ٍء َو  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا 
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.ُرُومُْألا ُریِصَت 

میکحلا لقره  ملاعلا  ثودحب  نیلئاقلا  هفسالفلا  نم  و 

لوقی ناک  اقح و  هللا  وه  لوألا و  رونلا  کلذ  نم  تعدبأ  اهنأل  انلوقع  ههج  نم  كردی  قحلا ال  رونلا  لئاوألا  لوأ  نإ  لوقی  ناک  هنإف 
هبحملا و وه  الوأ  عدبأ  يذلا  لوألا  لاق  ثیح  سلقذابنأ  يأرلا  اذـه  یف  قفاو  هعزانملا و  هبحملا و  ملاعلا  اذـه  لوأ  قلخلا و  ودـب  نإ 

.هبلغلا

ینفی هیلإ و  عجری  هبوبحم و  یلإ  بلقنی  یتح  كرحتی  وهف  هتاذ  ریغ  ائیـش  بحی  بحم  لک  نأ  ثودحلا  یلع  مالکلا  اذه  هلالد  لوقأ 
هیلکلاب هراثآ  وحم  هیلإ و  هبحم  بذـج  یلع  رهاق  بوبحم  لک  اهیلإ و  كرحتی  هیاغ  يذ  لک  هیاغ و  هل  قاتـشم  صقاـن  لـک  نـأل  هیف 

*. ِهِدابِع َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  یلاعت َو  لاق  امک  هیلإ  اعجار  ریصی  یتح 

هراثآ و یحمی  هیلإ و  هبذـجی  هکرحی و  نکل  لفاسلا و  نم  لعفنی  یلاعلا ال  نـأل  لـفاسلا  یلإ  یلاـعلا  نم  تاـفتلالا  بجوی  ـال  اذـه  و 
.هرشابم رییغت و  ریغ  نم  هیلإ  ارئاص  هلعجی 

ملاعلاف هانغ  یلإ  هرقف  نم  جرخی  هب و  متی  و  هب - لـمکی  اـم  یلإ  ارقتفم  اـصقان  اـهنوکل  هبحملا  نیع  اـقلطم  لولعملا  دوجو  هلمجلاـب  و 
.هنم أدب  هنأ  امک  هایإ  ریصی  هیلإ و  عجری  هللا و  یلإ  اموی  جرخی  هعم  هیف و  ام  عیمجب 

ءالخلا امأ  هروصلا  ءالخلا و  نانثا  يدابملا  لاق  لـئاوألا - یف  لـئاوأ  فلاـخ  هنإ  لـیق  سروقیبأ  ملاـعلا  ثودـحب  مهنم  نیلئاـقلا  نم  و 
- امهیلإ لحنی  هنإف  امهنم  نوک  ناک  ام  لک  تادوجوملا و  تعدـبأ  اهنم  ءـالخلا و  ناـکملا و  قوف  یهف  هروصلا  اـمأ  غراـف و  ناـکمف 

.دسفی لکلا  لوقی  امبر  داعملا و  امهیلإ  أدبملا و  امهنمف 

نإف هیاغلا  لعافلاک و  هل  هقرافملا  دوجولا  يدابم  ال  هروصلا - هداـملاک و  لولعملل  هنراـقملا  ماوقلا  يداـبم  يداـبملاب  دارأ  هنأـک  لوقأ 
یلویهلا ءالخلا  نم  دارأ  ملاعلا و  اذه  دوجو  نع  ناتجراخ  هیاغلا  لعافلا و  هتیهام و  ملاعلا و  اذه  دوجو  یف  ناتلخاد  هروصلا  هداملا و 

دادتما اهل  اهتاذ و  یف  هروصلا  دوجو  نع  هیلاخ  هیمدع  اهنوکل  یلوألا 
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یلویهلا قوف  یلقعلا  وأ  یـسفنلا  اهدوجو  بسحب  یه  مارجألل و  هعونملا  هعیبطلا  هروصلاب  دارأ  ینامـسجلا و  اهدادتما  رابتعاب  یناکم 
نکل یشلا ء - هب  ام  ینعمب  یشلا ء ال  هنم  ام  ینعمب  اضیأ  دوجولل  أدبم  هروصلا  یلویهلا و  نم  لک  فرشلا و  هیلعلاب و  هیقوف  داعبألا  و 

.هراقتفا هلوبق و  هتوق و  أدبم  هداملا  هلامک و  ثداحلا و  یشلا ء  هیلعف  أدبم  هروصلا 

هصقن و هرقف و  عجرم  همدـع و  هیاغ  یهف  یمرملا  رـشقلاک  تحرط  ترثدا و  اذإ  هداملا  هلامک و  هیاـغ  یهف  تلمک  اذإ  هروصلا  نإ  مث 
روصلا رئاس  تاینامـسجلا و  نأ  همالک  نم  جرخف  هیلإ  یهتنی  ام  وه  لولعم  لـک  أدـبم  ذإ  داـعملا - اـمهیلإ  أدـبملا و  اـمهنم  لاـق  اذـهل 

هیقاب کلت  یلویهلا و  روثدب  هدساف  هرثاد  تایـسحلا  هذه  اهیلإ و  دوعت  مث  هللا  دنع  هیقابلا  هقرافملا  روصلا  نم  اهدوجو  ددجتی  هیـسحلا 
.ههجو الإ  کلاه  یش ء  لکف  مهتاوذ  ءاقبب  هئاقبب ال  هللا  دنع 

لاق هنأ  ملاعلا  اذه  ثودح  یلع  هلادلا  ینانویلا  خیشلا  مکح  نم  و 

هروصلا و بألاب  یلویهلا و  مألاب  ینعی  ردـقم  داوج  هنکل  ثدـحل  كاـبأ  نإ  ءاـنعر و  هریقف  اـهنکل  موءر  کـمأ  نإ  زمرلا  لـیبس  یلع 
هروصلا هثادح  امأ  قاب و  دوجو  هدـحاو و  هلاح  یلع  اهتابث  مدـع  هنوعرلاب  یمدـع و  رمأ  یه  اهلوبق و  هوق  رقفلاب  اهدایقنا و  هیموءرلاب 

یف یتلا  هیلقعلا  اهتقیقح  بسحبف  اهتیدوجوم  وأ  راثآلا  ضارعألل و  اهتیئدـبم  وهف  اهدوج  امأ  نآ و  لک  یف  دوجولا  یف  اهددـجت  یهف 
تایـصوصخ نم  مولعم  ردـقب  روصلا  لبقت  امنإ  لباوقلا  هذـه  هدعتـسملا و  لـباوقلا  یلع  هتمحر  هللا و  هضاـفإ  تاـهج  نم  یه  ملع و 

.ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهِنئازَخ َو  انَْدنِع  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  هناحبس َو  لاق  امک  تاقوألا  هنمزألا و 

اهنأ ریغ  اهزکرم  یلع  تراد  دق  هرئاد  هبشت  میرک  فیرش  رهوج  سفنلا  هلوق  مسجلا  هعیبطلا و  ملاع  ثودح  یلع  هلادلا  هتاملک  نم  و 
لقعلا و سفنلا و  نأ  ریغ  ضحملا  لوألا  ریخلا  وه  اهزکرم و  یلع  هرادتسا  هرئاد  لقعلا  کلذک  و  لقعلا - اهزکرم  اهل و  دعب  هرئاد ال 

ههیبش هفقاو  هنکاس  یه  لب  ادبأ  كرحتت  لقعلا ال  هرئاد  نکل  نیترئاد  اناک  نإ 
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رودـت هرئاد  اهنإف  یلفـسلا  ملاعلا  هرئاد  امأ  لامکتـسالا و  هکرح  لقعلا  وه  اهزکرم و  یلع  كرحتت  اهنإف  سفنلا  هرئاد  امأ  اـهزکرمب و 
یلإ لقعلا  قوش  لـقعلا و  یلإ  سفنلا  قوشک  سفنلا  یلإ  اـقوش  هیتاذـلا  هکرحلا  هذـهب  كرحتت  اـمنإ  قاتـشت و  اـهیلإ  سفنلا و  لوح 

.ضحملا لوألا  ریخلا 

یـصقألا مرجلا  کلذـلف  هقناـعیف  هیلإ  ریـصی  نأ  صرحی  هـنم و  جراـخلا  یـشلا ء  یلإ  قاتـشی  مرجلا  مرج و  ملاـعلا  اذـه  هرئاد  نـأل  و 
.اهدنع نکسی  اهیلإ و  حیرتسیف  اهلانیل  یحاونلا  عیمج  نم  سفنلا  بلطی  هنأل  هریدتسم  هکرح  كرحتی  فیرشلا 

هلالحمضا و ینامسجلا و  ملاعلا  ءانف  هدافن و  هعیبطلا و  روثد  هیتاذلا و  هتکرح  عاطقنا  کلفلا و  هلاحتسا  یف  حیرـص  وه  همالک و  اذه 
یسودورفألا و ردنکـسإلا  هعاربلا  لضفلاب و  نیروهـشملا  نیزربملا  ءامکحلا  نم  هلیبس و  انحـضوأ  ام  بسح  هرخآلا  رادلا  یلإ  هلاقتنا 

.نصرأ هتلاقم  نتمأ و  همالک  املع و  ایأر و  سیلاطاطسرأ  باحصأ  رابک  نم  وه 

.لئاسملا نم  ریثک  یف  هداتسأ  قفاو  نیمدقتملا  لضافی  داعملا  إدبملا و  باتک  یف  ءافشلا و  یف  خیشلا  هفصو  دق  و 

اهـضعب یف  هفلاخ  رثکتی و  مولعملا و ال  ریغتب  هملع  ریغتی  دـحاو و ال  قسن  یلع  اهتایئزج  اهتایلک و  اهلک  ءایـشألاب  ملاع  يرابلا  نأ  اهنم 
.ملعتس امک  سوفنلا  ضعب  كالهب  هلوق  انهجو  دق  نحن  رمألا و  رهاظ  بسحب 

نم الـصأ و  هریغ  نم  کـیرحتلا  لـبقی  ـال  و  هعبط - هسفن و  ههج  نم  هکرح  عبط و  سفن و  وذ  بکوـک  لـک  لاـق  هنأ  هب  درفنا  اـمم  و 
وه نامزلا  نأل  هیلع  ایراج  نامزلا  ناکف  هنود  امب  اطیحم  کلفلا  ناک  امل  لاق  هنأ  ددحملا  کلفلا  يوس  ام  ثودح  یلع  لادـلا  همالک 

نکی ملف  نوکی  دسفی و  نأ  زجی  مل  هیلع - ایراج  نامزلا  ناکل  الإ  رخآ و  یـش ء  هب  طیحی  نکی  مل  امل  اهددـع و  يأ  تاکرحلل  داعلا 
.امیدق ناک  داسفلا  نوکلا و  لبقی  ام ال  داسفلا و  نوکلل و  الباق 
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هیکلفلا و مارجـألا  عیمج  نأ  یف  ههبـش  ـال  دـساوفلا و  نئاوکلا  نم  وهف  ناـمزلا  رهدـلا و  تحت  نوکی  اـم  نأ  یف  رهاـظ  همـالک  لوـقأ 
ریغتم نوکیف  هتاصخـشم  نم  نامزلاف  کلذـک  ناک  ام  دادعتـسالا و  هوقلا و  ههج  اهیف  هیدام  اهنأل  نامزلا - هیلع  يرجی  اـمم  هیرـصنعلا 
هروص وذ  هلاحم  اضیأ ال  وهف  ریغتلا  هکرحلا و  هوق  هل  یعیبط  مسج  عیمجلاب  طیحملا  نأ  تبث  نإ  ذئنیحف  داسفلا  نوکلل و  الباق  دوجولا 

- عیمجلاب هتطاحإ  نوکیف  کلذک  نکی  مل  نإ  هنوک و  ناکم  هدوجو و  نامز  ددـحی  رخآ  ددـحم  یلإ  جاتحیف  هدـساف  هنئاک  هددـجتم 
یلقعلا اهرهوج  بسحب  نکی  ملف  هیناسفن  هطاحإ  ءامسلاب  طیحی  ایناسفن  ارمأ  ناک  لب  فقـسلا  هطاحإک  هیناکم  هیعـضو  هطاحإ  تسیل 

ُدَْفنَی َو ْمُکَْدنِع  ام  لاق  امک  هئاقبب  هللا  دنع  ام  یهلإلا و  ءاضقلا  ریبدـتلا و  ملاع  بیغلا و  ملاع  نم  لب  سحلا  هداهـشلا و  ملاع  هلمج  نم 
.ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام 

نیءاشملا بحاص  سویروفرف  دیحوتلا  ملعلا و  یف  نیخسارلا  نیهلأتملا  ءامکحلا  ءامظع  نم  و 

ام عیمج  هتاراشإ و  یلإ  مهدشرأ  همولع و  نویع  یلإ  موقلا  يدهأ  لوألا و  ملعملا  باحصأ  مظعأ  نم  يدنع  وه  یجوغاسیإ و  عضاو 
حرـش یف  هیلع  داـمتعالا  باوـثلا و  راد  قـحلا و  ملاـع  یلإ  سفنلا  عوـجر  داـعملا و  هیفیک  برلا و  ملع  سفنلا و  ملع  یف  هیلإ  بـهذ 
لوقلا یف  هیلع  هراکنإل  هنود  نیذه  یلع  هلیوعت  رثکأ  خیشلا  ناک  نإ  سویطسماث و  یمورلا و  ردنکـسإک  هریغ  نم  رثکأ  لوألا  میلعتلا 

.لاعفلا لقعلاب  سفنلا  داحتا  لوقعملاب و  لقاعلا  داحتاب 

دسفت ریغتلا و  لیبس  یلع  هروصلا  نوکتب  نوکتت  امنإ  اهلک  تانوکملا  لاق  مامتلا  لامکلا و  هجو  یلع  ماقملا  اذه  قیقحت  تملع  دق  و 
هلعفف دوجوم  لک  و  هبکرم - هریثک  هلاعفأف  ابکرم  اریثک  ناک  ام  طیـسب و  دـحاو  هلعفف  اطیـسب  ادـحاو  ناک  ام  لک  لاـق  هروصلا و  ولخب 

.بکرمف طسوتمب  هلیعافأ  نم  اهلعفی  ام  طیسب و  دحاو  هتاذب  هللا  لعفف  هتعیبط  لثم 

يرابلا ناک  امل  هعیبطلا و  قباطم  لعف  هلف  ادوجوم  ناک  ام  لک  اضیأ  لاق 
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احیرصت و هینامسجلا  هعیبطلا  ثودح  یلع  هلالد  همالک  یفف  دوجولا  ینعی  ههبش  یلإ  بالتجالا  وه  ینادحولا  صاخلا  هلعفف  ادوجوم 
.احیملت

.اهنع اهولخب  دسفت  و  ریغتلا - لیبس  یلع  هروصلا  نوکتب  نوکتت  امنإ  تانوکملا  لاق  ثیحف  لوألا  امأ 

ددجتلا و مئاد  رمأ  هکرحلا  هتکرح و  أدـبم  یه  هعیبط  مسج  لکل  نأ  یف  ههبـش  هتعیبط و ال  لثم  هلعفف  دوجوم  لک  هلوقف  یناثلا  امأ  و 
صاخلا هلعفف  هلوق  یف  اضیأ  ادـساف و  اـنئاک  ـالئاز  اـثداح  اددـجتم  یعیبط  مسج  لـک  نوکیف  بیرقلا - اهؤدـبم  کلذـکف  ثودـحلا 

.هناحبس هللا  یلإ  هعوجر  ملاعلا و  اذه  لدبت  یلإ  هراشإ  ههبش  یلإ  بالتجالا  وه  ینادحولا 

سلقربا نیروهشملا  نیربتعملا  هفسالفلا  نم  و 

سلقربا داریإ  کلذ  أشنم  نیمدقألا و  هفسالفلا  یلإ  هتبسن  ملاعلا و  مدقب  لوقلا  هنم  موقلا  نیب  امیف  رهتـشا  دق  نطالفأ و  یلإ  بوسنملا 
ثیحب اهنم  دحاو  دحاو  لک  نع  یضقتلا  هجو  تنیب  اهترکذل و  بانطإلا  هفاخم  ول ال  اهلقن و  یتلا  عستلا  تاهبـشلا  کلت  هفینـصت  یف 

اهیجو اهجو  احیحـص و  المحم  اهنم  لکل  نأ  یلع  یلاعت  هنم  تادوجوملا  رودص  هیفیک  ملاعلا و  یف  کشلا  لاجم  دحأل  اهنم  قبی  مل 
.هیلإ راصی 

هنإ تاهبـشلا  کلت  داریإ  یف  ارذع  هل  ادـهمم  سلقربال  نیبصعتملا  ضعب  لاق  هنأ  لحنلا  للملا و  باتک  یف  یناتـسرهشلا  رکذ  اذـهل  و 
.نیینامسج هنوقطانی  نیذلا  هنامز  لهأ  ناک  بکرم و  ینامسج  رخآلا  طیسب و  یناحور  امهدحأ  نیقطنمب - سانلا  قطانی  ناک 

میکحلا یلع  بجاولا  نم  نأل  ههجلا  هذـه  نم  هفـسلفلا  هرکفلا و  هقیرط  نم  جرخف  هایإ  مهتمواقم  لاوقألا  هذـه  رکذ  یلإ  هاعد  امنإ  و 
یلع اودـجی  الف  هدادعتـسا  هرکف و  بسحب  اهنم  دیفتـسی  هرظن و  بسحب  رظان  لک  اهیف  فرـصتی  هریثک - قرط  یلع  همکحلا  رهظی  نأ 
اذـه یف  اباتک  عضو  رثدـی  قاب ال  هنأ  و  ملاعلا - اذـه  رهدـب  لوقی  ناک  امل  سلقربا  نأل  انعطم  ـالاقم و  هیلع  اوبیـصی  ـال  اـغاسم و  هلوق 

هنم اومهفف  هتقیرط  فرعی  مل  نم  هعلاطف  ینعملا 
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.هیرهدلا بهذم  یلع  هوضقنف  هتیناحور  نود  هتینامسج 

هرثاد و روشقلاف  بوبل  تلعتـسا  روشق و  اهیف  تثدح  هیعیبطلا  يوقلا  تثدح  ضعبب و  اهـضعب  ملاوعلا  تلـصتا  امل  باتکلا  اذه  یف  و 
روشقلا رودکلا و  ملاع  بللا و  هروصلا و  ملاع  نیملاع  ملاعلا  مسقناف  يوقلا  هدیحو  هطیـسب  اهنأل  داسفلا  اهیلع  زوجی  همئاد ال  بوبللا 

ناک اذإ  ارثاد  ملاعلا  اذه  نکی  ملف  قرف - امهنیب  نکی  مل  هجو  نمف  ملاعلا  کلذ  ودب  نم  ملاعلا  اذه  رخآ  ناک  ضعبب و  هضعب  لصتاف 
روشقلا لزی  مل  ام  هلحمضم و  هرثاد و ال  ریغ  روشقلا  نوکی  فیک  رودکلا و  تلاز  روشقلا و  ترثد  هجو  نم  رثدم و  سیل  امب  الصتم 

.هیفاخ بوبللا  تناک  هیقاب -

سلقربا نع  بذی  يذلا  لاق  ریغتم  لحمـضم و ال  ریغ  امئاد  قاب  طیـسب  لک  طیـسب و  یلعألا  ملاعلا  بکرم و  ملاعلا  اذـه  نإف  اضیأ  و 
یتلا هلعلل  همارم  یلع  فقی  مل  نأ  امإ  نیرمأ  نم  ولخی  لوألا ال  لوقلا  هیلإ  فاضأ  يذلا  لب  هلثم  نع  لوبقملا  وه  هنع  لقن  يذلا  اذـه 

ماهوأ و باحـصأ  کئلوأ  اوناک  هوقلا و  رئاس  رظنلا  عساو  رکفلا  طیـسب  هنوکل  هنامز  لهأ  دـنع  ادوسحم  ناک  هنأل  امإ  اقباس و  هانرکذ 
.تالایخ

هیقاب ال ملاوعلا  تنوک  اهنم  یتلا  لئاوألا  نإ  هباتک  نم  عضوم  یف  لوقی  ناک  سلقربا  نأ  باذـلا  اذـه  هرکذ  اـم  هحـص  یلع  لیلدـلا  و 
ءایشألا روص  نأ  قطن و  تعنب و  كردی  هفصب و ال  فصوی  دحاو ال  لوأ  نم  اهنأ  الإ  هکسام  رهدلل  همزال  یه  لحمـضت و  رثدت و ال 

تجرخأ هتوق  يذـلا  دـحألا  وه  دـحاولا و  لوألا  الإ  اهنم  مظعأ  وه  رهوج  اـهقوف  سیل  یتلا  یهتنملا  هیاـغلا و  وه  هتحت و  هنم و  اـهلک 
.يدابملا هذه  تعدبأ  هتردق  لئاوألا و  هذه 

هنم دـتما  يذـلا  قحلاف  قحلا  هققح  دـق  ذإ  هتحت  وهف  اقح  قح  لک  اقح و  قح  هنأل  هتاذ  فرعی  نأ  یلإ  جاتحی  قحلا ال  نإ  اضیأ  لاق  و 
دق هیف  ناک  يذلا  سانلا  نم  نطابلا  طیـسبلا  اکز  هروشق و  روثد  دعب  ءاقب  اودـب و  ملاعلا  اذـه  ءاقب  دافأ  يذـلا  وه  ءاقبلا  هایحلا و  عابط 

.هب قلع 
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یف هینارونلا  هیفاصلا  رهاوجلا  نم  هیف  ام  یقب  و  ایناحور - اطیسب  راص  هسند و  بهذ  هروشق و  تلحمـضا  دق  ملاعلا  اذه  نإ  اضیأ  لاق  و 
.هتاملک هذه  ثبخ  سند و  رشق و  هلک  رهوج  هیف  یقب  هیولعلا و  ملاوعلا  لثم  هیناحورلا  بتارملا  دح 

هنأب سانلا  نیب  روهـشملا  ینابرلا  میکحلا  اذه  بهذم  نأ  ناقتإلا  نسحلا و  هیاغ  یف  یتلا  تاملکلا  هذه  نم  نیبت  فشکنا و  دق  لوقأ 
.هینابرلا روصلا  یهلإلا و  ملاعلا  ءاقب  هراوب و  هبارخ و  ملاعلا و  ثودح  یف  همدقت  نم  و  نطالفأ - بهذم  هنیعب  وه  يرهد 

هیاغلا يذ  لاصتا  هضایفلا و  هتلعب  ضافملا  مولعملا  لاصتا  ملاعلا  کلذ  لئاوأب  ملاعلا  اذـه  رخاوأ  لاصتا  هل  فشکنا  يأر و  امل  هنأ  و 
اذـهب ملاعلا  اذـه  هیلزأب  انایحأ  مکح  هتیمومیدـب  مئاد  هللا  ءاقبب  قاب  یبوبرلا  ملاعلا  کلذ  و  هماـمت - هلاـمکب و  ساـنلا  قوحل  هتیاـغب و 

.ملع امک  نآ  لک  یف  لئاز  لئاس  ندبلا  نأ  عم  انسوفن  ءاقبب  هیقاب  اننادبأ  نإ  لاقی  امک  ینعملا 

نأ هب  ینع  لب  دادعألا  صاخـشألا و  هیلزأ  اهریغ  كالفألل و  یتلا  هیـسحلا  هیعیبطلا  روصلا  نأ  هب  ینعی  سیل  ملاعلا  اذـه  رهدـب  هلوقف 
هیاغ یضتقی  روثدلا  نأل  کلذ  هبکرملا و  تایسحلا  هذه  روثدب  هرثاد  ریغ  هدنع  هیقاب  هللا  ملع  یف  هدوجوملا  هطیـسبلا  هیلقعلا  اهتروص 
لکل نوکی  نأ  وأ  هیاهن  یلإ ال  هیاغ  هیاغ  لکل  نوکی  نأ  عانتمال  نئاک  ریغ  العاف  أدبم و  یـضتقی  ثودحلا  نأ  امک  رثاد  ریغ  اداعم  و 

.هل هیاهن  هل و ال  هیادب  رمأ ال  یلإ  هددجتملا  ءایشألا  یهتنی  نأ  دب و  نیفرطلا ال  یفف  هیادب  یلإ  أدبم ال  إدبم 

داعملا داب و  لک  ودب  هنم  يذلا  أدبملا  وه  میدـق و  هل  عناصلا  نأ  یلإ  هقیقحت  رم  يذـلا  هجولا  یلع  میدـق  ملاعلا  نإ  هلوق  عجرم  نذإف 
هذه نطاوب  یه  یتلا  همئادلا  هیلقعلا  روصلا  نأب  نعذی  هلئاق و  ملعی  نأ  طرشب  باوص  قح و  لوق  هرکذ  امف  بئآ  لک  بوأ  هیلإ  يذلا 
امک ءامدقلا  ددعت  مزلیل  لوألا  قحلا  اهلعاج  اهیراب و  دوجول  تاوذلا  هنئابم  دوجولا  هلقتـسم  تادوجوم  تسیل  هیعیبطلا  هرثادلا  روصلا 

هلاح هیتافصلا و ال  هلوقی 
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یلإ بوـجولا  نم  هل  بـالقنالا  مزلیل  هتاذ - هبترم  یف  کـلذ  نع  یلاـعت  هب  هدـحتم  اـهنأ  ـال  هـتاذ و  یف  رثـکتلا  مزلیل  لوـألا  تاذ  یف 
.لیحتسم لکلا  بوجولا و  یلإ  ناکمإلا  نم  اهل  وأ  ناکمإلا 

لهأ الإ  هفرعی  یش ء ال  اذه  لزی و  مل  لطاب  لطابلا  لزألا و  یف  قح  قحلا  امئاد و  نکمم  نکمملا  ادمرـس و  ادبأ  بجاو  بجاولا  لب 
یـضفی يزیرغ  بلط  قوش و  لک  نأ  یلع  هانفلـسأ  امک  مئاـق  ناـهربلا  نأ  یلع  دـیحوتلا  ملع  یف  نوخـسارلا  دـیجاوملا و  قاوذـألا و 

هرورضلاب هبحی  هبلطی و  ام  یلإ  هبحاصب 

روثد یف  رمألا  كالم  وه  يذلا  هیمرجلا  هعیبطلا  ددجت  یف  ءاضیبلا  هلملا  هذه  لهأ  نم  دوهـشلا  فشکلا و  همئأ  مالک  نم  ذبن  یف  ( 5  ) لصف
هلاوز ملاعلا و 

هراشا

نم دافتسی  امم  وه  نیدلا و  همکحلا و  لوصأ  هدمع  وه  يذلا  بلطملا  اذه  یلع  هلادلا  هینآرقلا  تایآلا  نم  اریثک  قبـس  امیف  انرکذ  دق 
.نیعمجأ مهیلع  هللا  تاولص  هوبنلا  همصعلا و  تیب  لهأ  نع  هروثأملا  هعیرشلا  هذه  بحاص  نع  هیورملا  ثیداحألا 

هغالبلا جهن  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  اهنم 

اهقفـصی هنیفـسلا - نادـیم  اهلهأب  دـیمت  نئاب  اهنطاق  نعاظ و  اهنکاس  صیغنت ]  ] ضیغبت لحم  صوخـش و  راد  اهنإف  ایندـلا  مکرذـحأ  : 
راحبلا ججل  یف  فصاوعلا 

هلوق ع اضیأ  اهنم  و 

هتتاو اهنع  ینغتسا  نم  و  هتتاف - اهاعاس  نم  ءانف  اهرخآ  ءانع و  اهلوأ  راد  نم  فصأ  ام  : 

تاضایرلا یف  نعمأ  هیـضاملا و  نیناوقلا  مکحأ  نم  یلع  الإ  هانعم  قح  فشکنی  همکحلا ال  یف  هغالبلا  هیاغ  یف  هلبق  امک  مالکلا  اذه 
.هیهلإلا مولعلا  بلطل  هیلقعلا 

نیفشاکملا فوصتلا و  لهأ  مالک  امأ  و 

اَّلِإ ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  یلاعت َو  لاق  هیکملا  تاحوتفلا  باوبأ  ضعب  یف  یبرعلا  نیدلا  ییحم  فشاکملا  ققحملا  لاق  دقف 
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هذه نم  ءایشألا  هذه  جارخإ  وه  یهلإلا و  لازنإلا  اذه  ناطلس  همکحلاف  میکحلا  همسا  نم  يأ  ٍمُوْلعَم  ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهِنئازَخ َو  انَْدنِع 
.اهنایعأ دوجو  یلإ  نئازخلا 

.نئازخلا هذه  یف  هللا  دنع  اهنوک  یلإ  رظنلاب  مدع و  نع  هدوجوم  یه  اهنایعأ  یلإ  رظنلابف  هانیوط  مالک  دعب  لاق  مث 

لک نم  رهوجلا  دـنع  ینعأ  هدـنع  يذـلا  و  رهوجلا - نیعل  اهنم  باطخلا  نأل  ملعلا  یف  حیحـص  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  اـم  هلوق  اـمأ  لاـق و  مث 
وأ اهدوجو  نامز  نم  یناثلا  لاحلا  وأ  نامزلا  یف  یه  ناوکألا و  ضارعألا و  تافـصلا و  نم  هلحم  یف  هللا  هدـجوی  ام  وه  امنإ  دوجوم 

هذه نم  امئاد  دادضألا  وأ  لاثمألا  رهوجلل  ددجت  وه  ٍقاب و  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَدـْنِع  ام  هلوق  وه  اندـنع و  نم  مدـعنی  اهدوجو  لاح 
.نئازخلا

.تانکمملا ثعب  هنأل  هیف  ههبش  رح ال  حیحص  لوق  وه  نینامز و  یقبی  ضرعلا ال  نیملکتملا  لوق  ینعم  اذه  و 

هرکف و ناطلـس  تحت  دـیقم  رظنلا  بحاص  و  يرکف - رظن  يوبن ال  هیبنت  هنأل  اذـه  نم  یـشب ء  ربخ  هدـنع  امف  رظنلا  بحاص  امأ  لاق و 
.لاجم هیف  رکفلل  سیل 

هذـهب یبنلا ع  سیردإ  عم  هتبطاـخم  نیح  نطاـبلا  بسحب  عقو  جورع  نع  یکحی  هئاـمثلث  نیتسلا و  عباـسلا و  باـبلا  یف  اـضیأ  لاـق  و 
نوعبرأ لاقف  هتوم  نامز  نع  هتلأسف  هسفن  یمس  يدادجأ و  نم  هنأ  ینربخأ  فاوطلاب  اصخـش  یتعقاو  یف  تیأر  ینإ  هل  تلق  هرابعلا -

یننإ قدص  لاقف  یلب  تلق  برقألا  مدآ  نع  لأست  مدآ  يأ  نع  یل  لاقف  هتدمل  خیرأتلا  نم  اندنع  ررقت  امل  مدآ  نع  هتلأسف  هنـس  فلأ 
ءاهتناب قولخملا  یف  لاجآلا  هرخآ و  ایند و  لازی  اقلاخ و ال  لزی  مل  هلمجلاب  هنأ  الإ  اهتلمجب  اهیلع  فقی  هدـم  ملاعلل  يرأ  هللا و ال  یبن 

.ددجتب سافنألا  عم  قلخلاف  قلخلا  یف  ددملا ال 

.نوضرعم هلفغ  یف  مه  مهباسح و  سانلل  برتقا  هعاسلا  تبرتقا  لاقف  هعاسلا  روهظل  یقب  امف  هل  تلقف 
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هدحاو و دوجولا  راد  لاق  اهریغ  راد  ایندلا  لبق  ناک  لهف  تلقف  هطورش  نم  مدآ  دوجو  لاقف  اهبارتقا  طورـش  نم  طرـشب  ینفرع  تلقف 
باهذ نایتإ و  تالاحتـسا و  ناوکأ و  ماسجألا  یف  رمألا  امنإ  مکب و  الإ  تزیمت  ام  هرخآلا  و  مکب - الإ  هرخآ  ایند و ال  تناک  ام  رادلا 

فیرشلا همالک  یهتنا  لازی  لزی و ال  مل 

سداسلا نفلا 

هراشا

میلستلا هیاکحلا و  هجو  یلع  یهلإلا  ملاعلا  نم  اذخأ  یعیبطلا  ملاعلا  هملستی  یتلا  تایعیبطلل  بابـسألا  يدابملا و  یف  رهاوجلا  ملع  نم 
هیف هقلخ و  یف  هرمأ  طئاسو  مه  نیذـلا  نیبرقملا  هتکئالم  ههج  نم  هللا  نم  اذـخأ  ینابرلا  ملاعلا  همذ  یلع  هنامـضف  هیلع  ناهربلا  اـمأ  و 

لوصف

هعیبطلا فیرعت  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

بابـسأ ههج  نم  اهـضعب  دـجن  تالاحتـسا  تاکرح و  لاعفنا و  لاعفأ و  اهنع  ردـصی  دـق  انلبق  یتلا  ماسجألا  هذـه  نأ  یف  انل  ههبـش  ال 
ببـس یلإ  دنتـسی  اهـضعب ال  دـجن  ءاوهلا و  دربت  ءاملا و  نخـست  لثم  تحت و  یلإ  رانلا  قوف و  یلإ  رجحلا  هکرح  لثم  هجراـخ  هبیرغ 

.رانلا نیخست  ءاملا و  دیربتک  قوف و  یلإ  رانلا  هکرح  تحت و  یلإ  رجحلا  هکرحک  بیرغ 

اهتانکس اهتاکرح و  عاونأ  یف  ایدارإ  افرصت  تاناویحلا  نم  اضیأ  فداصن  اناویح و  اتابن و  فطنلا  روذبلا و  هلاحتـسا  اذه  نم  بیرق  و 
.لیعافألا هذه  یلع  اهرسقی  بیرغ  رساق  فیراصتلا و  هذه  اهفرصی  اهنع  جراخ  فرصتم  ریغ  نم 

نیهجولا نم  الک  نأ  الوأ  مزجی  نأ  ریغ  نم  رظنلا  لوأ  یف  انناهذأ  یف  مسترا  ام  اذهف 
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قرطلا و ننفتم  لب  هدحاو  هقیرط  مزال  ریغ  وأ  اهنع  فرحنی  هدحاو ال  هقیرط  مزال  امهنم  الک  دیرم و  هدارإب  وأ ال  دیرم  هدارإب  هرداص 
.ال مأ  هسحن  جراخ ال  كرحم  اهل  له  انل  دوهشم  جراخ  نم  اهتاکرحم  تسیل  یتلا  ماسجألا  هذه  نأ  اضیأ  ال 

مل ههج و  یلإ  دیدحلا  باذجنا  دهاش  نمک  ریثأتلا  سوسحم  ریغ  تاذـلا  سوسحم  نوکی  یتح  سحی  نأ  هنأش  نم  له  لوألا  یلع  و 
نأ لقاع - لکل  یلجلا  حـضاولا  نم  هنأ  یلع  هتبلا  سوسحم  ریغ  تاذـلا  قرافم  نوکی  نأ  هاـسع - وأ  دـیدحلا  بذـجی  سیطاـنغم  ری 

یهلإلا هیلع  نهربی  یعیبطلا و  هملـستی  نأ  دـب  يذـلاف ال  اکیرحت  كرحی  نأ  اصاخ و ال  العف  لعفی  نأ  زوجی  مسج ال  وه  اـمب  مسجلا 
.اهلاعفأ اهراثآ و  يدابم  یه  اهیف  هدوجوم  يوق  نع  اهلیعافأ  اهتاکرح و  عقی  امنإ  تاکرحلا  هذه  هکرحتملا  ماسجألا  هذه  نأ 

.هدارإ ریغ  نم  دحاو  جهن  یلع  رییغتلا  لعفلا و  اهنع  ردصی  هوق  اهنمف 

.هدارإ عم  کلذک  اهنع  ردصی  هوق  اهنم  و 

.هدارإ ریغ  نم  کیرحتلا  لعفلا و  هننقتم  هوق  اهنم  و 

.یلقعلا لامتحالا  بسحب  نوکسلا  بناج  یف  همسقلا  لاح  اذکه  هدارإ و  عم  کلذک  هوق  اهنم  و 

ینعم لکلا و  طسو  یف  هنوکس  هطوبه و  یف  رجحلل  امک  اندنع  مسج  اهنع  ولخی  حالطـصالا و ال  اذه  بسحب  هیعیبط  یمـسی  یلوألاف 
یف اهل  روعـش  الب  دحاو  جهن  یلع  نوکـسلا  وأ  هکرحلاب  لعفل  هرـشابم  هوق  هیف  دـجوی  الإ و  مسج  نم  ام  هنأ  مسج  اهنع  ولخی  انلوق ال 
اهعم هذه  تدحتا  ءاوسف  تناک  اذإ  نوکت و  وأ  لقع  وأ  سفنک  اهقوف  يرخأ  هوق  اهعم  نوکی  نأ ال  طرـش  الب  صاخلا  اهدوجو  هبترم 

.نکی مل  وأ  داحتالا  نم  ابرض 

.ءامکحلا یققحم  دنع  هسفن  یلع  هنارود  یف  بکوکلل  امک  ایکلف  اسفن  یمسی  هیناثلا  و 

.هدیلوت هرشن و  هتیذغت و  یف  تابنلل  امک  هیتایناسفن  یمست  هثلاثلا  و 
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.هبضغ هتوهش و  هیشم و  هساسحإ و  یف  ناویحلل  امک  هیناویح  اسفن  یمست  هعبارلا  و 

معتف هیور  الب  لعف  لک  إدـبمل  لیق  امبر  هیتاـبنلا و  سفنلا  معتف  هدارإ  ـالب  لـعف  اـهنع  ردـصی  هوق  لـک  یلع  هعیبطلا  مسا  لـبق  اـمبر  و 
یعیبطلا ملعلل  أدبم  یه  یتلا  نکل  عابطلاب  هنإ  اهتویب  هسدـنه  یف  لحنلا  اهتکبـش و  جـسن  یف  توبکنعلا  یتح  اهریغ  هیکلفلا و  سفنلا 

هیلع لب  اهتابثإ  فلکتی  نأ  یعیبطلا  یلع  سیل  مسج و  اهنع  ولخی  یتلا ال  لوـألا  ینعملاـب  هعیبطلا  یه  تاریغتملا  لاوحأ  نع  ثحاـبلا 
.یلوألا هفسلفلا  بحاص  نع  اهتابثإ  سمتلی  نأ 

نأ ههج  نم  لبق  نم  اـهرکذ  رم  اـمک  هقاـش  هفلک  هیف  ذإ  اـهدوجو  رکنی  نمل  ضرعتی  ـال  اـهتیهام و  قیقحت  فرعی  نأ  یعیبطلا  یلع  و 
.اکرحم كرحتم  لکل 

تدـح دـق  لعافلا و  یطعملا  مکح  اهیف  همکح  یهلإلا  لجرلا  لباقلا و  لـحملا  مکح  اـهلاثمأ  هلأـسملا و  هذـه  یف  همکح  یعیبطلاـف 
هحرش هفـسلفلا و  میلعتل  لوألا  مامإلا  نم  ثوروم  دحلا  اذه  ضرعلاب و  تاذلاب ال  هنوکـس  هیف و  وه  ام  هکرحل  لوأ  أدبم  اهنأب  هعیبطلا 

دق كرحتملا و  مسجلا  ینعأ  هریغ  یف  کیرحتلا  هنع  ردصی  یلعاف  أدبم  يأ  هکرحلل  لوأ  أدبم  انلوق  ینعم  نأ  ءافـشلا  یف  دـجو  امک 
یلع و  اـینامز - هریثأـت  نوکی  يذـلا  وه  هیعیبطلا  لـیعافألا  یف  نییعیبـطلا و  لامعتـسا  یف  لـعافلا  ینعم  نأ  اـقباس  اـنم  هراـشإلا  تعقو 

.جیردتلا

هکرحلل أدبم  اهنوک  بجی  اضیأ  اعم و ال  نوکـسلا  و  هکرحلل - أدبم  یـش ء  لک  یف  نوکی  نأ  بجی  هعیبطلا ال  نأ  ملعی  نأ  یغبنی  مث 
یف هکرحلا  تناک  ءاوس  ناک و  نإ  نوکسلا  تناک و  نإ  هکرحلا  نم  یشلل ء  نوکی  یتاذ  رمأ  لکل  أدبم  اهنأ  دارملا  لب  طقف  هیناکملا 

.رخآ وحن  وأ  رهوج  وأ  فیک  وأ  مک  وأ  نیأ 

اهیف یه  یتلا  ماسجألا  تاکرح  ضعبل  أدبم  سفنلا  نوکی  نأ  یسعف  هکیرحت  نیب  هنیب و  هطساو  بیرق ال  رشابم  يأ  لوأ  هلوق  ینعم  و 
.هعیبطلا طسوتب  لاقتنالا  هکرح  لعفت  سفنألا  تاوذ  یف  سفنلا  نأ  اودقتعا  اموق  نأ  یتح  هعیبطلا  هطساوب  نکل  و 

نود تاناویحلل  نوکت  یتلا  هیدارإلا  هیلاقتنالا  تاکرحلا  یف  اندنع  قح  اذه  و 
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وأ تلقتـسا  ءاوس  هعیبطلا  وه  هکرح  لـک  رـشابم  نأ  نم  اـقباس  کـیلإ  هاـنحول  اـمک  تحت  یلإ  قوف  نم  اهنادـبأ  طوقـسک  نوکت  اـم 
.سفنلل تمدختسا 

سفنلل و هعاط  اهتاذ  هبجوت  ام  فالخ  ءاضعألل  هکرحم  لیحتسی  هعیبطلا  يرأ  لاق و ال  ثیح  هدعبتسا  کلذ و  رکنأ  دقف  خیشلا  امأ  و 
یـضتقم سفنلا و  یـضتقم  بذاجت  اهاضتقم و ال  ریغ  اـهایإ  سفنلا  فیلکت  دـنع  ءاـیعإلا  ثدـح  اـمل  کلذـک  هعیبطلا  تلاحتـسا  ول 

.هرکذ ام  عافدنا  رم  دق  هعیبطلا و 

سفنلا و نیب  طسوتی  یتلا  ریغ  نداعملا  رـصانعلا و  یف  یتلا  هیـسنج و  اهتدـحو  عونلاب و  هدـحاو  تسیل  هعیبطلا  نأـب  لاکـشإلا  لـح  و 
.هیفیکلا هیمکلا و  هینیألا و  اهتاکیرحت 

یلع هزوج  يذـلا  ناک  نإ  اهیف و  زوجی  مل  هیناکملا و  تاکیرحتلا  ریغ  یف  مادختـسالا  طیـسوتلا و  اذـه  لثم  زوج  هنأ  هنم  بجعلا  مث 
هیروص و رهاوج  اندـنع  هیلاعفنا و  وأ  هیلعف  تایفیک  ضارعأ و  هدـنع  هیناویحلا  هیتابنلا و  يوقلا  نـأل  هیلع  نحن  يذـلا  روطلا  ریغ  روط 

.رساوقلا هعانصلا و  هعیبطلا و  نیب  قرفیل  هیف  ام  وه  هلوق 

لوألا هجولا  یلع  هانعمف  كرحتملا  یلإ  سایقلاب  رخآلا  كرحملا و  یلإ  سایقلاب  امهدحأ  نیهجو  یلع  لمح  دقف  تاذلاب  هلوق  امأ  و 
و رساق - لجأل  یتلا  هکرحلا  ریغ  هکرح  عنام  نع  اهولخ  نیح  كرحی  نأ ال  لیحتسیف  رـساق  ریخـست  نع  اهتاذل ال  كرحت  هعیبطلا  نأ 

.جراخ نع  هتاذ ال  نع  كرحتی  رمأل  كرحت  هعیبطلا  نأ  رخآلا  هجولا  یلع  هانعم 

امل أدـبم  هعیبطلا  نأ  لوألاف  لباقلا  یلإ  سایقلاب  یناثلا  لعافلا و  یلإ  سایقلاب  امهدـحأ  نیهجو  یلع  لمحی  اضیأ  ضرعلاب  ـال  هلوق  و 
.هنیفسلا هکرحب  هنیفسلا  نکاس  هکرح  لثم  ضرعلاب  هکرحلا  ضرعلاب و  هقیقحلاب ال  هتکرح  ناک 

منـصلل و ساحنلل ال  تاذـلاب  اهکیرحت  نأل  ضرعلاب - منـص  وه  امب  هکرحت  یهف  ساـحن  نم  امنـص  هعیبطلا  تکرح  اذإ  هنأ  یناـثلا  و 
ملف بیبط  وه  ثیح  نم  لب  ضیرم  وه  ثیح  نم  هیف ال  هنأل  هیف  وه  ام  بطلا  كرح  و  هسفن - جلاع  اذإ  ابیبط  بیبطلا  نوکی  کلذل ال 

نکی
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یلوألا هیثیحلاب  هنأل  یـش ء  جلاعتم  وه  ثیح  نم  یـش ء و  جلاعم  وه  ثیح  نم  هنإف  جـلاعتم  هنأل  نکل  بیبط و  هنأل  ضرملا  نع  هؤرب 
.ضیرم هل  لباق  يرخألا  هیثیحلاب  جالعلل و  عناص 

هرصبت

.هدایز هیلع  دیزی  نأ  هراصقتسا  دعب  یخوت  دیدحتلا و  اذه  رصقتسی  نأ  نیقباسلا  دعب  نیدراولا  ضعبل  حنس  دق 

اهدح یف  دازی  نأ  بجی  اهنع و  ردصی  ام  یلإ  اهتبـسن  یلع  لب  اهتاذ  رهوج  یلع  هعیبطلا ال  هذه  یلع  لدی  امنإ  فیرعتلا  اذه  نإ  لاقف 
.اذک اذکل و  أدبم  یه  امهظفحت و  لیکشتلا و  قیلختلا و  دیفت  ماسجألا - یف  هیراس  هوق  هعیبطلا  نإ  لاقیف 

.هلدب یلإ  هیلإ و ال  جاتحم  ریغ  دساف - يدر  هلعف  ام  نأ  هنع و  ینغتسم  فلکت  هدایزلا  هذه  نأ  خیشلا  هیلع  يذلا  و 

هوقلا یه  هعیبطلا  مسر  یف  سنجلاک  یتلا  هوقلا  نإف  الطاب  لعف  دـقف  اهدـیزی  نأ  لئاوألاب  نیقحاللا  ضعب  يأر  یتلا  هدایزلا  امأ  لاـقف 
یشلا ء و یف  نوکی  کیرحت  أدبم  الإ  هوقلا  ینعم  سیل  رخآ و  هنأب  رخآ  یف  رخآ  نم  هکرحلا  أدبم  اهنأب  تدح  تدح  اذإ  هیلعافلا و 

.ء یشلا  یف  نوکلا  الإ  نایرسلا  ینعم  سیل 

الخاد الإ  لیکشتلا  قیلختلا و  ینعم  سیل  هیف و  ایراس  امسقنم  اضیأ  هتاذ  ثیح  نم  هلحی  يذلا  ناک  امـسقنم  ارمأ  ناک  اذإ  لحملا  نإف 
ریغ نم  هریثک  ءایـشأ  ررک  دق  لجرلا  اذـه  نوکیف  نیکـستلا  یف  الخاد  الإ  لاکـشألا  قلخلا و  ظفح  ینعم  سیل  کیرحتلا و  ینعم  یف 

.رعشی وه ال  هیلإ و  هجاح 

ام یـش ء و  یلإ  هفاضم  ریغ  تاذ  یلع  لد  دقف  هوق  لاق  اذإ  هنأ  بسح  دـق  همعزب  مسرلا  اذـه  للخل  كرادـتملا  اذـه  نإف  کلذ  عم  و 
.همالک صیخلت  اذه  هیفاضإلا  هبسنلا  ههج  نم  الإ  مسرت  هوقلاف ال  ریغ  نیکستلا ال  کیرحتلا و  أدبم  وه  اهموهفم  هوقلا  نإف  لعف 
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اهتاذ دـعب  اهتاذـل  هضراعلا  تافـصلا  نم  نوکی  نأ  لیبس  یلع  سیل  اـهریغ  هکرحلا و  نم  هیتاذـلا  اـهلیعافأل  أدـبم  هعیبطلا  نوک  لوقأ 
.ریاغت الب  دحاو  یش ء  اذک  اذکل و  أدبم  اهدوجو  اهسفن و  یف  اهدوجو  لب  ناسنإلل  بتاکلا  کحاضلاک و 

یغبنی اذک  تاذـلا و  هقیقحلا و  بسحب  مسر  مسالا  موهفم  بسحب  دـح  اهنأ  خیـشلا  مالک  نم  مهفی  امک  سیل  هفیرعت  یف  روکذـملاف 
تاـموهفملا و رثکت  نأ  تملع  دـق  نکل  هریاـغتم  تاـموهفم  بسحب  ناـک  نإ  هروص و  هوق و  هعیبـط و  إدـبملا  اذـه  نوک  نأ  ملعی  نأ 

.عیمجلا قادصم  وه  يذلا  دوجولا  وحن  ریاغت  یضتقی  اهریاغت ال 

تاکرحلا و نم  هینامسجلا  هیتاذلا  هراثآ  هلاعفأ و  اهب  هیلع  بترتی  ینامـسج  دحاو  یـش ء  مسجلا  عاونأ  نم  دحاو  لک  یف  هوقلا  هذهف 
حرش اذهل  یتأیس  وأ ال و  یناسفن  رهوجب  ماوقلا  هلصحتم  تناک  ءاوس  اهریغ  تالاحتسالا و 

ضارعألا هکرحلا و  هداملا و  نم  اهتحت  ام  یلإ  سفنلا و  هروصلا و  نم  اهقوف  ام  یلإ  هعیبطلا  هبسن  یف  ( 2  ) لصف

[ هروصلا یلإ  هعیبطلا  هبسن  ]

يذـلا هریغت  وأ  هکرحت  اهنع  ردـصی  یتلا  هوقلا  وه  هتعیبطف  اـضارعأ  هروص و  هداـم و  هعیبط و  مسج  لـکل  نإ  ءافـشلا  یف  خیـشلا  لاـق 
ضارعألا هتیهامل و  لماحلا  ینعملا  یه  هتدام  وه و  ام  وه  اهب  یتلا  هتیهام  یه  هتروص  و  هتابث - هنوکـس و  کلذـک  هتاذ و  نع  نوکی 

هتروص و اهنیعب  یه  یشلا ء  هعیبط  تناک  امبر  جراخ و  نم  هل  تضرع  وأ  تمزل  هتیعون  تمت  هتروصب و  هتدام  تروصت  اذإ  یتلا  یه 
.نکی مل  امبر 

عونلل اهمیوقت  یلإ  تسیق  اذإ  هعیبط و  تیمـس  لاعفألا - تاکرحلا و  یلإ  تسیق  اذإف  اهنیعب  هروصلا  یه  هعیبطلا  نإف  طـئاسبلا  یف  اـمأ 
نم هسوسحملا  راثآلا  ردـصت  اهنع  هسوسحم و  ریغ  کلت  ءاملا و  وه  اعون  ءاملا  یلویه  تماـقأ  هوق  ـالثم  ءاـملا  هروصف  هروص  تیمس 

یف اهلعف  نوکیف  یعیبطلا  هزیح  یف  وه  مسجلل و  نوکی  يذلا ال  لیملا  وه  لقثلا و  هدوربلا و 
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هناکم یلإ  سایقلاب  امأ  هبوطرلاـف و  هل  لکـشملا  هیف  رثؤملا  یلإ  ساـیقلاب  اـمإ  هدوربلاـف و  هنع  رثأـتملا  یلإ  ساـیقلاب  اـمإ  ءاـملا  رهوج 
هنک نوکی  هروصلا و ال  نم  یـشک ء  هعیبطلاف  تابکرملا  یف  اـمأ  نیکـستلاف و  بساـنملا  هناـکم  یلإ  ساـیقلاب  کـیرحتلاف و  بیرغلا 

.هروصلا

ام یه  نوکی  نأ  یف  اهل  دـب  تناک ال  نإ  و  اهدـحو - ههج  یلإ  تاذـلاب  اهل  هکرحملا  هوقلاب  یه  ام  یه  ریـصت  ماسجألا ال  کلت  نإـف 
يوق نمـضتت  اهنإف  هیناسنإلاک  دحتیف  ناعم  هدـع  نم  عمتجت  اهتروص  ناک  اهتروص و  نم  اءزج  هوقلا  کلت  ناکف  هوقلا  کلت  نم  یه 

.قطنلا هیناویحلا و  هیتابنلا و  سفنلا  يوق  و  هعیبطلا -

هفـسلفلا یف  نیبی  نأ  یلوألاف  عامتجالا  اذـه  وحن  هیفیک  امأ  هیناسنإلا و  هیهاملا  تیطعأ  عامتجالا  نم  اعون  اـهلک  هذـه  تعمتجا  اذإ  و 
یف ربدـت  لمأت و  نم  یلع  رهظی  امک  هلزلزتم  رومأ  هیقرـشملا و  اـنتمکح  روط  یلع  هحیحـص  رومأ  هیف  همـالک و  صخلم  اذـه  یلوـألا 

بجی حیحـص  رح  مالک  هتیهامل  لماحلا  ینعملا  یه  هتدام  وه و  ام  وه  اهب  یتلا  هتیهام  یه  یـشلا ء  هروص  هلوقف  اـنمالک  نم  عضاوم 
هقیقح لکف  داعملا - ملع  یف  یتلا  امیـس  اندـصاقم  نم  ریثک  هیلع  ینتبی  لصأ  هرکذ  يذـلا  اذـه  و  عضاوملا - عیمج  یف  هیلع  لـیوعتلا 

.رومأ هیلع  عرفتی  اهسنج و  لصحم  اهعون و  موقم  یتلا  اهتروصب  یه  یهف  هیعون 

.قالطإلا هجو  یلع  ندعملا  تابنلا و  ناویحلا و  یف  دجوت  یتلا  یناعملا  عیمجل  اقادصم  اهتاذ  یف  هیناسنإلا  سفنلا  نوک  اهنم 

.لوقعملاب لقاعلا  داحتا  هلأسم  اهنم  و 

نکی مل  امبر  طـئاسبلاک و  هتروص  اـهنیعب  یه  یـشلا ء - هعیبط  تناـک  اـمبر  هلوق و  اـمأ  رهوجلا و  یف  دادتـشالا  هکرح  زاوج  اـهنم  و 
نم همالک  نم  رخأ  عضاوم  نم  ملعی  امک  هعبرألا  رـصانعلا  هب  ینع  طئاسبلاک  هلوق  نألف  الوأ  امأ  بارطـضا  نم  ولخی  الف  تاـبکرملاک 

.هفخلا لقثلاک و  تایفیکلا  نم  وه  طقف و  لیم  اهل  امنإ  اهل و  هعیبط  بکاوکلا ال  اذک  هل و  هعیبط  کلفلا ال  نأ 
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.هسماخ هعیبط  اهل  بکاوکلا  اذک  كالفألا و  نأ  نم  رم  ام  هیف  و 

هتعیبط ریغ  ددـعلاب  یه  هسفن و  یه  هیعونلا  هتروص  یتابنلا  یناویحلا و  بکرملا  نأ  هب  دارأ  هرخآ  یلإ  نکی  مل  امبر  هلوقف  ایناث  اـمأ  و 
.هتدام ءازجأ  یه  یتلا  رصانعلا  روص  الثم  ناویحلا  هعیبطب  انهاه  دارأ  هنأک  و 

یه یتلا  لب  عئابطلا  کلت  ریغ  هب  دارأ  نإ  تابن و  وه  امب  تابنلا  ناویح و ال  وه  اـمب  ناویحلا  هعیبط  تسیل  اـهنم  ائیـش  نأ  ملعت  تنأ  و 
هعیبطلاف هلوق  هیهام و  ینعم و  اهریغ  هیوه و  ادوجو و  هیتابنلا  هیناویحلا و  هروصلا  نیع  اهنأ  قحلاف  هدارإلا - وأ  وشنلا  تاـکرح  يداـبم 

وه اـم  امهدـحأ  نیهجو  لـمتحی  اـهتروص  نم  اءزج  هوقلا  کـلت  ناـک  هلوق و  اذـک  هروصلا و  هنک  نوکی  ـال  هروـصلا و  نم  یـشک ء 
اهدـحأت عم  هروصلا  کـلتف  بکرملل  یتـلا  هیعونلا  هروصلا  اهنمـضتی  ناـعم  دـحأ  هروکذـملا  هعیبـطلا  ینعم  نأ  وه  اندـنع و  راـتخملا 

کلت دوجو  زاج  نإ  ضرعلاب و  تاذلاب ال  هیف  یه  امع  هئشانلا  تالاحتسالا  تاکرحلل و  ابیرق  أدبم  اهنوک  نم  هوقلا  کلت  عم  نمضتی 
.رخآ یش ء  طرشب ال  اهذخأ  رابتعاب  صخشلاب  عونلاب ال  يرخأ  هدام  یف  هدرفم  هوقلا 

نم بکرملا  هداـم  یف  دـجوت  هوقلا  هذـه  نأ  وـه  همـالک و  نم  يرخأ  عـضاوم  نم  رهظی  اـمک  خیـشلا  هدـصق  يذـلا  وـه  اـمهیناث و  و 
لومحم لصفلا  یـش ء و  طرـشب  اهانعم ال  ذـخأ  رابتعاب  لصفلا  عم  دـحتت  اهنأل  بکرملا  یلع  لومحم  هروصلا  ینعم  تاسقطـسألا و 

.هجولا اذهب  هروصلا  نم  اءزج  هوقلا  کلت  نوکیف  دوجولا  یف  داحتالا  وه  لمحلا  ینعم  بکرملا و  یلع 

عیمج طیـسبلا  هدوجو  نمـضتی  ریخألا  هلـصف  أدـبم  یه  یتلا  یـشلا ء  هروص  نأ  یطعی  رظنلا  نأ  الإ  احیحـص  اهجو  ناک  نإ  اذـه و  و 
هرخآ یلإ  دـحتیف  ناعم  هدـع  نم  عمتجی  اهتروص  ناک  هلوق و  اذـک  طسبأ و  یلعأ و  هجوب  اـهتحت  یتلا  يوقلا  یف  هدوجوملا  یناـعملا 

.ناروکذملا نالامتحالا  هیف  يرجی 
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اذه ریغ  یف  همالک  نم  دافتسی  يذلا  نإف  یلوألا  هفـسلفلا  یف  نیبی  نأ  یلوألاف  عامتجالا  اذه  وحن  هیفیک  امأ  هلوق و  یف  مالکلا  اذک  و 
اهنوک بجی  الثم  ناسنإلاک  يوق  هدع  نم  بکرم  وه  عون  لک  هروص  نأ  وه  هلاق  ام  رئاسل  بسانملا  عامتجالا  اذه  هیفیک  یف  عضوملا 

بیترتلا بیترتلا و  بسانتلا و  هجو  یلع  دـحاوب  اطبترم  اـهنوکل  دـحاو  یف  لـکلا  عمجی  اـهنأک  ماـظن  بیترت و  یلع  هاوق  رئاـسل  أدـبم 
.دحاوب اهیبش  ریثکلا  لعجی 

اهاوق عیمجل  هعماـج  اهتدـحو  یلع  هقطاـنلا  هسفن  یه  ـالثم و  هیناـسنإلا  هروصلاـک  هروـصلا  نأ  قـیمعلا  رظنلا  هیلإ  یهتنی  يذـلا  اـمأ  و 
.اهنود ام  یلإ  سایقلاب  هروص  لک  یف  مالکلا  اذک  فیرش و  طوسبم  هجو  یلع  هیندعملا  هیتابنلا و  هیناویحلا و 

.اهب لمکتسی  اهنع و ال  لعفنت  نأ ال  مزلیف  اهیلع  ارهاق  يوقلا  رئاسل  ایلعاف  أدبم  هروصلا  تناک  اذإ  تلق  نإف 

لکلف هءاربلا  لک  اهاوق  داوملا و  نع  يربتی  یتح  هیلقعلا  يدابملاک  دوجولا  هوق  یف  تسیل  اـهاوق  داوملل و  هموقملا  هروصلا  هذـه  اـنلق 
.لیمکت ءانغ و  ههج  لامکتسا و  هجاح و  ههج  ناتهج  اهنم 

اهتقیقح لـصأ  ههج  نم  هداـملل  هموقم  هروصلاـف  نیتهجلا - نیتاـه  ققحت  هیفیک  هروصلا  هداـملا و  نیب  مزـالتلا  ثحاـبم  یف  رم  دـق  و 
و تاصخشملاب - هامسملا  اهتئیه  هیلاعفنالا و  اهضراوع  یف  هداملا  یلإ  هرقتفم  یه  لاصتالا و  نم  ابرـض  هب  لصتی  یلقع  رهوج  هناعإب 

لب هروص  هیثیحلا  کلت  نم  تسیل  اهنإف  اهیلإ  اهراقتفا  هداملا و  نع  اهرخأت  ههج  نم  ـال  اـهتقیقح  لـصأ  ههج  نم  هروصلا  یف  اـنمالک 
هلـصحم سفنلا  نإف  ندـبلا  سفنلا و  یتح  هدام  هروص و  لک  یف  لاحلا  اذـکه  اعوضوم و  لب  هدام  هیثیحلا  کلت  نم  هداملا  هئیه و ال 

ندبلا نع  ینغتـسی  ذئنیح  لاصتالا و  مامت  عم  الإ  لالقتـسالا  نود  هکرـشلا  وحن  یلع  لاعفلا  إدـبملاب  اهلاصتا  ثیح  نم  هاوق  ندـبلل و 
.اذه اهصقن  اهروصق و  ههج  نم  إدبملا و  نع  اهلاصفنا  ثیح  نم  لامکلا  بلط  یف  هیلإ  هرقتفم  ندبلاب  همئاق  یه  ءانغتسالا و  لک 

[ سفنلا یلإ  هعیبطلا  هبسن  ]

هنم هروصلا و  یلإ  هعیبطلا  هبسن  تملع  دق  لوقنف  هیف  انک  ام  یلإ  عجرنل  و 
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کلذ دوجولا و  یف  دـحاو  یـش ء  اهـسفن  اهتعیبط و  نإف  هیف  ام  کـلفلاک و  طـئاسبلا  اـمأ  هیلإ  اـنأموأ  اـمک  سفنلا  یلإ  هتبـسن  دافتـسی 
هکرحلل هرـشابم  مسجلا  یف  هیراس  هیعیبط  اهـضعب  تایئزجلل و  هکردم  هیناسفن  اهـضعب  هیلقع و  اهـضعب  تاجرد  نوئـش و  وذ  دـحاولا 
بـسحب هیدارإ  هکرحلا  تناک  نإ  مسجلا و  یف  هیراسلا  هوقلا  ینعأ  هبترملا  هذه  بسحب  هدارإ  ریغ  نم  دحاو  جهن  یلع  یتلا  هیرودـلا 

بسح هددجتم  ائیـشف  ائیـش  هثداح  هکرحلا  لعف  نم  هبیرقلا  هوقلا  هذه  و  داحتالا - نم  ابرـض  هیعیبطلا  هوقلا  هذه  اهب  دحتی  هیناسفن  هوق 
هقیقحت قبس  امک  هکرحلا - ددجت 

هداملا یلإ  اهتبسن  امأ  و 

- هیهاملا ثحابم  یف  تملع  امک  هجوب  عیونتلا  هجوب و  صیصختلا  هجوب و  میوقتلاف 

نوکسلا هکرحلا و  یلإ  هتبسن  امأ  و 

اهضعب یف  لیصحتلا و  هدافإلا و  اهضعب  یفف  ضارعألا  یلإ  اهتبسن  امأ  امهنیب و  فنأتـسم  لعج  للخت  ریغ  نم  عابتتـسالا  مازلتـسالاف و 
.دادعإلا هئیهتلا و 

جراخ نم  یعیبطلا  مسجلل  ضرعی  ام  ضارعألا  نمف  اضیأ  و 

عبات اهـضعب  هقلخلا و  لکـشلا و  نسح  هماقلا و  باصتنا  یجنزلل و  داوسلاک  هداملل  عبات  اهـضعبف  یـشلا ء  رهوج  نم  ضرعی  ام  اهنم  و 
.کحضلا هوق  سانلا و  یف  کلذ  ریغ  مضلاب و  قلخلا  نسح  حرفلا و  ءاکذلاک و  هروصلل 

دجتـس اهئدـبم و  هروصلا و  نم  اهعبنم  نإف  هدام  یف  نوکی  نأ  اـهدوجو  نم  دـب  نکی  مل  نإ  رومـألا و  هذـه  نإ  هناـیب  یف  خیـشلا  لاـق 
سفنلا ملع  یف  کل  ققح  اذإ  کلذ  هداملا و  هکراشم  یلإ  اهل  جاتحی  رخآ ال  هجوب  اهل  ضرعی  وأ  اهنم  ثعبنی  هروصلا و  عبتت  اضارعأ 
هداملا نأش  سیل  امسجت و  ادرجت و  افعض و  هوق و  هتوافتم  روصلا  نأ  الإ  اهؤدبم  اهعبنم و  یه  هروصلل و  هعبات  ضارعألا  عیمج  لوقأ 
هداملا یلإ  رودـصلا و  دوجولاب و  هروصلا  یلإ  اهتبـسن  ضرع  لک  لب  کلذ - یف  ضرع  ضرع و  نیب  قرف  الف  لاعفنالا  لوبقلا و  ـالإ 

کلذکف هیتابنلا  هیندعملا و  روصلاک  هینامسجلا  هداملا  قفأ  نم  تاذلا  هبیرق  روصلا  ضعب  نکل  لوبقلا  دادعتسالاب و 
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هئـشانلا ضارعألا  اذـکف  هیکلفلا  هیناسنإلا و  امیـس  سوفنلاک  اهنع  تاذـلا  هدـیعب  اهـضعب  ناولألا و  لاکـشألاک و  اهل  هعباتلا  ضارعألا 
.اهنم

هطـسوتملا هداملا  نیب  اهنیب و  هطـسوتم  يوق  روص و  هداملا  یف  اهعم  تدجو  تدجو  امثیح  هفیرـشلا  هیلاعلا  روصلا  کلت  تناک  امل  و 
اهضعبل لاقیف  هابتـشالا  عقی  کلذ  لجألف  اهنم  دعبلا  برقلا و  هتوافتم  ضارعأ  هداملا  کلت  یف  اهنم  دجوی  مرج  الف  هیمـسجلا  هلفاسلا 

.هیلإ انرشأ  ام  قیقحتلا  هداملل و  هعبات  اهنإ  اهضعبل  هروصلل و  هعبات  اهنإ 

اهـضارعأ کلذـکف  هسداقلا  لوقعلاک  هبیرقلا  اهلاعفأ  ههج  نم  تاذـلا و ال  بسحب  الـصأ ال  هل  هدام  ـال  اـم  روصلا  یلعأـف  هلمجلاـب  و 
- هضحم هیانع  یه  یتلا  هدارإلا  ریغت و  بوش  اهعم  سیل  یتلا  هردقلا  یلکلا و  ملعلاک  هیلقعلا - تافصلا  هیلکلا و  یناعملا  اهنأل  هعباتلا 

سوفنلاک هینامزلا  هریغتملا  اهلاعفأ  ههج  نم  یفاضإ  قلعت  اهل  اتاذ و  هداملاب  اهل  قلعت  ـال  روص  اهدـعب  لـفاسلا و  یلإ  اـهعم  تاـفتلا  ـال 
.هددجتملا تادارإلا  هریغتملا و  هیناسفنلا  مولعلاک  هعباتلا  اهضارعأ  کلذک  اهوحن و  هیکلفلا و 

نوکت ام  لوزنلا  یف  اهتیاغ  لوزنلا و  یف  هتوافتم  تاقبط  یلع  اهیلإ  لوزنلا  هدـیدش  داوملاـب  قلعتلا  هیوق  روص  نیتبترملا  نیتاـه  دـعب  و 
ءازجأ تاذ  اـهنإف  هیندـعملا  هیـسقطسألا و  عئاـبطلاک  تواـفت  ریغ  نم  هدـحاو  هبـسن  یلع  اـهیف  یتـلا  هداـملا - ءازجأ  عیمج  یف  هیراـس 
هداملا نم  یش ء  اهلف  ضعبلا  نود  قلعأ  طبرأ و  تابنلا  ءازجأ  ضعبب  اهنإف  هیتابنلا  هروصلا  الیلق  اهنم  عفرأ  مسجلا و  ءازجأک  هیرادقم 
دـسفی مل  تعطق  اذإ  عورفلاک  یـشل ء  اهل  هلک و  دسفی  تابنلا و  فجی  علق  اذإف  هنودب  هیتابنلا  سفنلا  ینعأ  هروصلا  یقبی  لصألاک ال 

هجرد عفرأ  ءاقبلا و  نم  ابرـض  هیقاب  سفنلا  لیلحتلا و  هیذـغتلا و  بسحب  تابنلا  ءازجأ  لدـبتی  اضیأ  ایقاب و  لصألا  ماد  ام  لکلا  هروص 
.ایصخش ءاقب  هصخشب  ندبلا  داسف  دنع  یقبی  نأ  داکی  اهضعب  نإف  ناویحلا - هروص  تابنلا  هروص  نم 

هتدامب هماوق  نم  دکآ  يوقأ و  هروصلاک  وه  ام  وأ  هتروصب - یعیبط  یعون  بکرم  لک  ماوق  نأ  حوضولا  هیاغ  حـضو  دـقف  هلمجلاب  و 
لاقی نأ  حصی  یتح  هداملاک  وه  ام  وأ 
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هروصلا بناج  یلع  میوقتلا  یف  هداملا  بناج  اولـضف  ثیح  نیمدـقتملا  نم  هفئاط  يأر  هفاخـس  دـشأ  ام  هتروص و  یه  یـشلا ء  هعیبط 
تبنی انصغ و  عرفی  ثیحب  راص  نصغ و  اذإ  ریرـسلا  ناکل  یـشلا ء  یف  هعیبطلا  یه  هروصلا  تناک  ول  هنأ  یه  هیهاو  هجحب  نیکـسمتم 

.هیبشخلا هعیبط  یلإ  عجری  لب  کلذک  سیل  و  اریرس - عرف 

نیب قرفی  مل  هنأک  ریغت و  لک  یف  اهتاذ  ظوفحملا  لب  هدام  لک  هداملا و ال  یه  هعیبطلا  نأ  يأر  هنأک  خیـشلا  هرکذ  امک  لئاقلا  اذه  و 
دوجو دـنع  دـب  هنم  نوکی  نأ ال  بجی  یـشلا ء  موقم  نأ  ردـی  مل  هروصلا و  ضراعلا و  نیب  اضیأ  ـال  و  هیعیبطلا - هیعانـصلا و  هروصلا 
هداملا دیفی  الف  هوقلاب  نوکی  هب  ام  یه  هتدام  لعفلاب و  وه  ام  وه  یشلا ء  هب  لعجی  ام  یشلل ء  هروصلا  لب  اضیأ  همدع  دنع  یـشلا ء ال 

.ریغ یشلا ء ال  دوجو  هوق  تدافأ  امنإف  تدافأ  نإ  لب  لعفلاب  یشلا ء  دوجو 

موقی نأ  زاج  ول  یتح  هتروص  نم  دافتـسمف  لعفلاب  هنوک  امأ  هوقلاـب و  دوجو  تیبلل  ناـک  تدـجو  اذإ  تاـنبللا  نیطلا و  نأ  يرت  ـال  أ 
و یـصخشلا - اهدوجو  صقنل  هداملا  یلإ  روصلا  ضعبل  هجاحلاف  اهارجم  يرجی  ام  تانبللا و  نع  ینغتـسال  هدام  یف  ـال  تیبلا  هروص 

.هیعونلا اهتقیقح  لصأ  لجأل  اهفعض ال 

يروص دوجو  اهل  هبکرملا  تایعونلا  هذه  عیمج  نأ  هیهلإلا - لثملا  ثحابم  یف  قبس  امم  متأ  اروهظ  داعملا  ثحابم  یف  کل  رهظیس  و 
الب لامک  هوق و  الب  لعف  هیف  دوجولا  هدام و  الب  هروص  هلک  ملاعلا  کـلذ  اهتادادعتـسا و  داوملا و  هذـه  نع  درجم  يرادـقم  ملاـع  یف 

.بوغل نم  اهیف  بصن و ال  اهیف  الصأ ال  ملاعلا  کلذ  یف  دجوت  هکرحلا ال  ددجت و  الب  ماود  هکرح و  الب  رارق  صقن و 

يرجی ام  عبطلاب و  ام  هعیبطلاب و  ام  هعیبطلا و  هل  اـم  یعیبطلا و  هعیبطلا و  لاـقیف  ملعلا  لـهأ  اهلمعتـسی  هقتـشم  اـظافلأ  اـنهاه  نأ  ملعا  و 
دق يذلا  إدبملل  هعیبطلا  لاقیف  هثالث - اهنم  رکذی  ام  قیلأ  اندنع و  ذخأملا  هبراقتم  ناعم  یلع  لمعتـسی  دقف  هعیبطلا  امأ  یعیبطلا  يرجم 

تالاحتسالا هکرحلا و  رشابی  ام  ینعأ  اهتفرع 
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.هتاذ یش ء و  لک  هقیقحل  هعیبط  لاقی  یش ء و  لک  رهوج  هب  موقتی  امل  لاقی  اهتالباقم و  و 

يذـلا وأ  هعیبطلاب  روصتملا  وه  لوألاف  هعیبطلا  نع  ام  امإ  هعیبطلا و  هیف  اـم  اـمإ  کـلذ  هعیبطلا و  یلإ  بوسنم  لـک  وهف  یعیبطلا  اـمأ  و 
يذـلا وهف  هعیبطلا  هل  ام  امأ  هسناجی و  ام  نامزلا و  ناکملا و  نم  اهریغ  تاکرحلا و  راثآلاف و  یناثلا  امأ  هروص و  نم  ءزجلاـک  هعیبطلل 

.هعابطب نکاسلا  هعابطب و  كرحتملا  مسجلا  ینعأ  إدبملا  اذه  لثم  هسفن  یف  هل 

.هیعیبطلا عاونألاک  یناثلا  دوجولاب  وأ  هیعیبطلا  صاخشألاک  لوألا  دوجولاب  هعیبطلا  نع  لعفلاب  هدوجو  ام  لک  وهف  هعیبطلاب  امأ  و 

ضارعألاک اهل  امزال  وأ  هیرهوجلا  عاونألا  صاخـشألاک و  دـصقلا  هلکاـشم  یلع  ناـک  فیک  هعیبطلا  مزلی  اـم  لـک  وهف  عبطلاـب  اـمأ  و 
نع هجراخ  اهتاذـل ال  اهـسفنب  هعیبطلا  اهبجوی  یتلا  تانوکـسلا  تاکرحلا و  لثمف  یعیبطلا  يرجم  يرجی  ام  امأ  هثداـحلا و  همزـاللا و 

.هداملا وه  اهلعف و  لباق  ببسب  اهسفن  اهنع  ناک  امبر  اهاضتقم  نع  جراخلا  اهاضتقم و 

اهسفنل نکل ال  هعیبطلا و  هببس  نأ  ینعمب  هعیبطلاب  عبطلاب و  هنکل  یعیبطلا و  يرجم  ایراج  سیل  هدئازلا  عبصإلا  طفـسملا و  سأرلا  نإف 
کلذ لبقی  هیفیک  وأ  هیمک  بسحب  هداملا  لاح  وه  ضراعل  لب 

هیقرشم همکح 

هقرافم دجوت  یتلا  یه  هیناثلا  صخـش و  صخـشب  هصاخلا  هعیبطلا  یه  یلوألا  هیلک و  دـجوت  دـق  هیئزج و  نوکت  دـق  هعیبطلا  نأ  ملعا 
ریغ ینعملا  اذهب  یلکلا  هعورف و  یلإ  لصألا  هبسن  هلعف و  یلإ  لعافلا  هبـسن  تایـصخشلا  هذه  یلإ  اهتبـسن  هیئزجلا - داوملا  نع  هیوهلا 
یف اهنیع  یه  امنإ  لب  اهیلع  یه  لمحت  یتلا  ءایشألا  دوجول  دوجولا  یف  هعبات  لب  نایعألا  یف  لالقتسالاب  دجوت  یتلا ال  هیلکلا  هیهاملا 

اهریغ دوجولا و 
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.هیئزجلا داوملا  نع  اعیمج  ینعملا  دوجولا و  درجم  هیلقع  هروص  وهف  هیف  انمالک  يذلا  یلکلا  امأ  لیلحتلا و  دنع  روصتلا  بسحب 

تمسقنا مث  هدحتم  هبسنلا  نکت  مل  لباوقلا و  یف  یتلا  هفلتخملا  يوقلل  الإ  دوجو  لاق ال  ثیح  نایعألا  یف  اهدوجو  رکنأ  دق  خیـشلا  و 
موقی ءایـشألا و ال  نیب  یتاذـلا  فالتخالا  عفری  أدـبملا ال  وه  يذـلا  دـحاولا  یـشلا ء  یلإ  هبـسنلا  دـحاو و  یـش ء  یلإ  هبـسن  اـهل  معن 

.یلاعت إدبملا  تاذ  یف  ینعملا ال  اذهب  هعیبطلل  دوجو  لب ال  اهسفنأب  هدرجم  تابوسنملا 

هل لصی و ال  مل  دعب  هنکل  ضئاف  هنأک  ءایشألا  یلإ  كولسلا  قیرط  یف  هتاذ و ال  نع  بیرغ  یش ء  هتاذ  یف  نوکی  نأ  لاحملا  نم  هنإف 
.یهتنا ددعلاب  وأ  عونلاب  رخآ  یش ء  لک  هعیبط  لب  فالتخا  الب  دحتم  ءایشألا  یف  دوجو 

عئابطلا هذه  یلإ  اهتبسن  تاقرافملا  ملاع  یف  هیلقع  هدحاو  هروص  هیعون  هعیبط  لکل  نأ  تابثإ  یف  قبس  امیف  مالکلا  انیصقتسا  دق  لوقأ 
.هرکذ دیعن  الف  فعضألا  یلإ  دشألا  هبسن  صقنلا و  یلإ  لامکلا  هبسن  هیئزجلا 

امبر یلکلا  نأ  رکذ  عونلا و  ءاـقب  یه  صاخـشألا  بقاـعت  یف  هیاـغلا  نأ  تاـیاغ و  هیئزجلا  عئاـبطلل  نأـب  فرتعم  خیـشلا  نأ  بجعلا  و 
دوجو روصتلا ال  یف  الإ  همئاق  اتاوذ  نایعألا  یف  امهل  دوجو  امهالک ال  قالطإلا و  یلع  هیلک  تناـک  اـمبر  عون و  بسحب  هیلک  تناـک 

.یئزجلل الإ 

بجاولا ریبدتلا  یضتقم  إدبم  نم  هلقعن  ام  یناثلا  و  عونلا - ظافحتـسا  یف  بجاولا  ریبدتلا  یـضتقم  إدبم  نم  هلقعن  ام  وهف  امهدحأ  امأ 
.هماظن یلع  لکلا  ظافحتسا  یف 

هیلإ تایئزجلا  هبسن  ههج  نم  ملاعلا  اذه  یف  هظافحتسال  ینعم  يأف  نایعألا  یف  لقتسم  یلقع  دوجو  هیلکلا  هروصلل  نکی  مل  اذإ  لوقنف 
یهتنی ثیح ال  یهانتی  یتلا ال  تانئاکلا  صاخشأ  یف  هیاغلا  لطبأ  نم  ههبش  لح  یف  هیاغلا  تابثإ  لصف  یف  تایهلإلا  یف  اضیأ  رکذ  و 

.هرابعلا هذهب  هیاغ  یلإ 

هعیبطلا و یف  هیتاذ  تایاغب  یه  تسیلف  هیهانتملا  ریغلا  تانئاکلا  صاخشأ  امأ  و 
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اتباث و امئاد  ادوجو  دوجولا  اذـه  نوکی  نأ  و  هلحنلا - وأ  سرفلا  وأ  ناسنإلا  وه  يذـلا  رهوجلا  الثم  دـجوی  نأ  وه  هیتاذـلا  هیاغلا  نکل 
وهف الثم  هیناسنإلا  هعیبطلا  ءاقب  وه  لوألا  ضرغلا  عونلاب و  یقبتـساف  دـساف  نئاک  لک  نأل  هیلإ - راشملا  دـحاولا  یف  اعنتمم  اذـه  ناـک 

.دحاو وه  هیلکلا و  هعیبطلا  لعفل  هیمامتلا  هلعلا 

یلع اضرغ  صاخـشألا  یهانت  نوکیف ال  هیاهن  الب  صاخـشأ  دـعب  صاخـشأ  نوکی  نأ  نم  ایقاب  هلوصح  یف  دـب  دـحاولا ال  اذـه  نکل 
یف یلصألا  ضرغلا  هیاغلا و  نأ  رخآلا  هلقتسم و  هیعونلا  عئابطلل  دوجو  نأ ال  امهدحأ  هیمالک  یف  لمأت  نم  لوقأ و  يرورضلا  ینعملا 

مکحل هعضوم  یف  روکذملا  يرورـضلا  نم  مسق  یلع  عبتلا و  هجو  یلع  الإ  صاخـشألا  نود  هیعونلا  هعیبطلا  یه  یلعافلا  إدبملا  لعف 
يوقأ ادوجو  نایعألا  یف  هدوجوم  نوکت  نأ  بجی  تاذلاب  ضرغلا  دـصقلا و  اهمؤی  یتلا  هقیقحلاب و  هیاغلا  نإف  هریحلا  بارطـضالاب و 

عابتتسالا هجو  یلع  ضرعلاب و  الإ  لعافلا  نم  دصقلا  همؤی  ام ال  دوجو  نم 

داسفلا رشلا و  حالصلا ال  ریخلا و  الإ  سیل  هیئزج  وأ  هیلک  تناک  ءاوس  تاذلاب  هعیبطلا  لعف  نأ  یف  ( 3  ) لصف

ریغ ناک  نإ  توملا و  نإـف  هیلکلا  هعیبطلا  يرجم  نع  جراـخب  سیل  هیئزجلا  هعیبطلا  يرجم  نع  جراـخ  وه  اـمم  اریثک  نإ  خیـشلا  لاـق 
یف هداعـسلل  ندـبلا  نع  سفنلا  صلختل  اهدـحأ  هوجو - نم  هیلکلا  هعیبطلا  یف  دوصقم  وهف  دـیز  یف  یتلا  هیئرجلا  هعیبطلا  یف  دوصقم 

مهلاح نیرخآ  موقل  نوکیل  رایتخالا و  ءوسل  لب  عابطلا  نم  ببـسب  سیلف  تفلتخا  اذإ  ندـبلا و  قلخ  اـهل  هدوصقملا و  یه  ءادعـسلا و 
لـصف هداملا  هوق  یف  هوق و  ـال  ناـکم و  نیرخـآلل  عسی  مل  ءـالؤه - دـلخ  نإ  هنإـف  دوجو  صخـشلا  اذـه  لاـح  دوجولا  قاقحتـسا  یف 

.دولخلاب ءالؤه  نم  مئادلا  مدعلاب  یلوأ  اوسیل  دوجولا و  اذه  لثم  نوقحتسی  مه  نیرخآلل و 
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ام هدام  لک  یستکت  نأ  یـضتقت  یتلا  هیلکلا  هعیبطلا  یف  هدوصقم  یه  هدئازلا  عبـصإلا  اذک  هیلکلا و  هعیبطلا  یف  دصاقم  اهریغ  هذهف و 
نم ثحب  عضوم  هیف  لوقأ  یهتنا  عیضت  مل  مرحت و  مل  هیعبـصإلا  هروصلا  قحتـست  هدام  تلـضف  اذإف  لطعت  روصلا و ال  نم  اهل  دعتـست 

.رم امیف  هنیعب  اهرکنأ  دق  نایعألا و  یف  هیلک  هعیبط  دوجو  انهاه  تبثأ  ثیح  همالک  یف  عفادتلا  موزل  نم  رم  ام  اهدحأ  هوجو -

نأ توملا  أشنم  نإف  هیئزج  وأ  تناک  هیلک  هعیبطلا  یلإ  تاذـلاب  بوسنم  ریغ  امهارجم  يرجی  ام  داـسفلا و  توملا و  لـثم  نأ  اـهیناث  و 
اهترطف نم  هیئزجلا  هعیبطلا  تلقتنا  اذإف  اهتوبث  یلإ  هراشإلا  ترم  یتلا  هیرهوجلا  اهتاکرحب  اـهتالامک  یلإ  ههجوتم  هیـصخشلا  عئاـبطلا 

وأ تدـسف  اهنأ  لبق  يرخألا  اـهتأشن  ناـیرطل  یلوـألا  اـهتأشن  یلع  لاوزلا  أرطی  يرخأ  هیتاذ  هیاـغ  رخآ و  يروص  لاـمک  یلإ  یلوـألا 
.عبتلا لیبس  یلع  ضرغلا  لب  دصقلا  لیبس  یلع  تاذلاب و  هعیبطلا  لعف  توملا  داسفلا و ال  سیل  تتام و 

هیناسنإلا و سوفنلاب  صتخم  هیورخألا  هداعـسلا  یلإ  سفنلا  لاصیإ  نم  هیلکلا  هعیبطلا  نم  توملا  لعفل  اببـس  هرکذ  يذـلا  نأ  اهثلاث  و 
.هعیبطلا ههج  نم  اضیأ  اهقحل  داسفلا  وأ  توملا  نأ  عم  هیتابنلا  نع  الضف  هیناویحلا - سوفنلا  یف  هرکذ  ام  يرجی  ال 

یهف ال هفرـص  هیلقع  لوألا  ملعملا  عابتأ  رثکأ  وه و  هیلإ  بهذ  اـم  بسح  داـعملا  ثحب  یف  هررق  اـم  یلع  هداعـسلا  کـلت  نأ  اـهعبار  و 
نأ دـب و  هیتاذـلا ال  تایاغلا  نم  هیلکلا  هعیبطلا  هلعفی  يذـلا  یقاوبلا و  نم  اددـع  لقأ  یه  هیناسنإلا - سوفنلا  نم  هعامجل  الإ  لـصحت 

عیمج نوکی  نأ  مزل  هداعسلا  کلت  یلإ  سفنلا  غولبل  هعیبطلا  نم  توملا  ءاضق  ناک  ولف  هیاغلا  ثحب  یف  رم  امک  ایرثکأ  وأ  اماع  نوکی 
.مهدنع کلذک  رمألا  سیل  مهنم و  ردانلا  الإ  یقشلا  نوکی  ءادعس و ال  مهرثکأ  وأ  سانلا 

هعیبط روصق  وأ  عطاق  ضورع  وأ  رساق  رسقل  امإ  غولبلا  نع  فلختلا  اهتایاغ و  اهتالامک و  یلإ  اهتاذل  ههجوتم  عئابطلا  عیمج  نأ  قحلاف 
تسیل توملا  ضورع  همکح  نأ  و 
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نادبألا هذـه  نع  هقرافملا  سوفنلا  عیمج  نأ  و  هیلعفلا - لامکلا و  قلطم  ریغ  هیلقعلا  هداعـسلا  نأ  هداعـسلا و  یلإ  غولبلا  یلع  هروصقم 
داعملا ملع  یف  هنایب  یتأیس  امک  لاکنلا  هواقشلا و  یفانی  دوجولا ال  دکأت  دوجولا و  اذه  نم  دکآ  دشأ و  رخآ  دوجو  اهل 

هیدابم یعیبطلا و  ملعلا  عوضوم  یف  ( 4  ) لصف

لاوحأ هیف  ثحبی  اـم  یلکلا  ملعلا  نم  دارملا  و  هیئزج - اـهنم  هیلک و  اـهنم  موـلعلا  نأ  هنم  ناـهربلا  نف  یف  نازیملا و  ملع  یف  ررقت  دـق 
یف اعقاو  اعون  وأ  ایددـع  وأ  ایرادـقم  اعون  ریـصی  نأ  یلإ  جاتحی  نأ  ریغ  نم  هقحلت  یتلا  هیتاذـلا  هضراوع  دوجوم و  وه  اـمب  دوجوملا 

.یئزج صاخ  عضوم  یئزج  ملع  لکل  یئزج و  ملع  یعیبطلاف  یعیبطلا  یمیلعتلا و  ینعأ  نیرخآلا  نیملعلاک  ریغتلا 

هذه نم  هل  هقحاللا  ضارعألا  یه  هیف  اهنع  ثوحبملا  و  ریغتلا - یف  عقاو  وه  ثیح  نم  سوسحملا  مسجلا  وه  یعیبطلا  ملعلا  عوضومف 
اهتفرع دـق  امک  هعیبط  یمـست  یتلا  هوقلا  یلإ  اهتبـسن  ههج  نم  تایعیبط  اهلک  یمـسی  ابـسن و  وأ  اضارعأ  وأ  اروص  تناک  ءاوس  هیثیحلا 

.بابسأ دابم و  هیعیبطلا  رومألل  نأ  کش  اهنع و ال  ردصت  تاکرح  راثآ و  اهضعب  اهل و  تاعوضوم  اهضعبف 

فوقولا دعب  الإ  هیعیبطلا  رومألا  هذه  هفرعم  قیقحت  یلإ  لیبس  الف  هببسب  ملعلا  ههج  نم  الإ  لصحی  ببسلا ال  يذب  ملعلا  نأ  تبث  دق  و 
.ضعب نود  اهضعبل  وأ  عیمجلا  اهیف  كرتشیف  اهتمر  اهتفاکل و  دابم  امإ  ولخی  يدابملا ال  کلت  اهبابسأ و  اهیدابم و  هفرعم  یلع 

اذإ اـهتابثإ  نکمی  ـالف  هکرتشملا  اـهلاوحأل  و  كرتشملا - اـهعوضومل  يداـبملا  یه  لـکلا و  اـهیف  كرتشت  اـهعیمج و  معت  یتـلا  اـمأ 
سیل یلکلا و  ملعلا  بحاص  همذ  یلع  اهتابثإ  لب  نازیملا  نم  ناهربلا  نف  یف  ملع  امک  نییعیبطلا - هعانـص  یف  تاـبثإلا  یلإ  تجاـتحا 

اهنم یئزج  یئزجل  یتلا  يدابملا  امأ  هینإ و  اهتیهام  روصت  اعضو و  اهدوجو  لوبق  الإ  یعیبطلا  یلع 
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.اعم هیهام  هینإ و  اهتابثإ  یعیبطلا  ملعلا  دیفی  نأ  دعبی  الف  اهیف  عیمجلا  كارتشا  ریغ  نم 

میلعتلا ملعتلا و  قیرطف  سحلا  ومنلا و  دابم  لثم  هصتخم - هیئزج  يرخأ  هکرتشم و  هماـع  داـبم  اـهل  تناـک  اذإ  هیعیبطلا  ءایـشألا  نإ  مث 
یندأ هل  نم  لـکل  مولعم  دـحلا  ماوقلا و  يداـبم  یف  اذـه  صخأ و  وه  اـم  یلإ  یهتنی  و  معأ - وـه  اـمم  كولـسلا  یف  ئدـتبی  نأ  اـهیف 
هعونل کتفرعم  نم  مدـقأ  يداملا  هؤزج  وه  هسنجل و  کتفرعمف  هتقیقح  هدـحب و  ناسنإلا  هیهام  فرعت  نأ  تدرأ  اذإ  کنإف  هریـصب -

.صاخلا نم  لقعلا  دنع  فرعأ  ملاعلا  نأ  تبثف 

دق اناک  اهتالولعم و  نم  اهتاذ  یف  افرعت  مدقأ  هیاغلا  لعافلاک و  اضیأ  دوجولا  يدابم  نأ  فرعی  هیهلإلا  هفـسلفلاب  هسفن  تضاترا  نم  و 
.لبق امیف  اذه  انحضوأ 

نم لفـسألا و  یلإ  یلعألا  نم  لزانلا  يدوجولا  كولـسلل  اقباطم  یملعلا  كولـسلا  نوکی  نأ  میلعتلا  یف  فرـشألا  جهنملا  هلمجلاب  و 
یلإ هکرتشملا  هعیبطلا  يدابم  نم  ـالوأ  ذـخأی  نأ  هل  یغبنیف  هیعیبطلا  رومـألا  فرعی  نأ  دارأ  نمف  لـقألا  صخـألا  یلإ  لمـشألا  معـألا 

انلوقع دـنع  فرعأ  هماعلا  رومألا  ذإ  هکرتشملا  ریغلا  اهیدابم  ههج  نم  اهلاوحأ  هصتخملا و  عئابطلا  یلإ  اهنم  اهلاوحأ و  هعیبطلا و  کلت 
.هصاخلا رومألا  نم 

یف دوصقملا  نإف  یـسنجلا  ینعملا  هدعب  و  یعونلا - ینعملا  نم  اهدنع  فرعأ  یئزجلا  صخـشلاف  هیئزج  تناک  نإف  هعیبطلا  دنع  امأ  و 
اذـکه اناسنإ و  مث  اصاخ  اناویح  مث  اصاخ  امـسج  الوأ  دـجوی  نأ  لب  اقلطم  امـسج  اقلطم و ال  اناویح  دـجوی  نأ  سیل  هیئزجلا  هعیبطلا 

الوأ وهف  هانققح  يذلا  ینعملاب   (1) هیلکلا هعیبطلا  یف  دوصقملا  امأ  هعیبطلا و  یف  لامک  لکل  هعماج  هصاخ  هقیقح  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ 
یف یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه  موزللا و  هیعبتلا و  هجو  یلع  هیلی  ام  مث  هیعمجلا - هطیحلا و  یف  اهنم  فرـشأ  یلعأ و  وه  ام  دوجو  تاذـلاب  و 

.یلویهلا هیمسجلا و  یلإ  لوزنلا 

جهنم قینأ و  کلـسم  اذـه  هیلقع و  هقرافم  هروص  هیلک و  هعیبط  نوکی  ذـئنیح  ملکلا و  عماوج  یفوأ  يذـلا  لماکلا  ناسنإلا  یه  و  - 1
هذاتـسأل اـقفاوم  یهلـإلا  فیرـشلا  نطـالفألا  هآر  اـم  بسح  هیعیبطلا  عاونـألل  هیلقعلا  هقراـفملا  روصلا  هیهلـإلا و  لـثملا  هب  تبثی  قیقد 

هللا همحر  لیعامسإ  مهفاف ، یصقتسم  فلس  امک  طارقس 
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سیل روصقلا و  هطیحلا و  فعضلا و  هوقلا و  یف  توافتم  تملع  امک  دوجولا  دوجولا و  نم  اوحن  الإ  سیل  هعیبطلا  لعف  یف  دوصقملاف 
امنإ قبـس و  اـمک  تاذـلاب  هدوصقم  ـال  هلوـعجم و  ریغ  هیهاـملا  ذإ  اـهریغ  وأ  تناـک  هیعوـن  هیلک  هیهاـم  ضعب  همعز  اـمک  اـهدوصقم 

لقعلل اهریغ  وأ  یـسنج  وأ  یعون  ینعم  یف  كرتشی  دق  تادوجولا  نکل  دوجولا  وه  ناک  إدبم  يأ  نم  دـصقلا  یف  هیاغلا  لوعجملا و 
.رخآلا فرعت  یلإ  اهضعب  فرعت  نم  لسوتی  اهروصتی و  نأ 

نیب كرتشملا  ینعملا  وه  تادوجوملا  تافص  نم  الوأ  هب  نطفتی  يذلا  نأل  صاخلا  نم  لقعلا  دنع  فرعأ  ماعلا  لاقی  کلذ  لجأل  و 
نأ یلإ  اذـکه  هیمـسجلاک و  مث  هیـضرعلا  هیرهوجلاک و  كارتشـالا  یف  کـلذ  نود  يذـلا  ینعملا  مث  هیدوجوملا  هیئیـشلاک و  لـکلا 

لامک یتلا ال  تاموهفملا  لئاوأ  تامومعلا و  هفرعم  یف  نیکرتشملاک  مهلک  سانلا  کلذـل  یعون و  لـماک  لـصحم  ینعم  یلإ  یهتنی 
.لیصفتلا یف  انعمم  تایعونلا  یلإ  یهتنی  تایصوصخلا و  فرعی  مهضعب  نأب  نوزیمتی  امنإ  اهیف و  هب  دتعم 

هلماک اتاوذ  هیدوجو و  هیلقع  اروص  مهلوقع  نیعب  اودهاشی  نأ  یلإ  ءالؤه  نم  ضعبب  یهتنی  تایـصوصخلا  قیقحت  یف  ناعمإلا  اذـه  و 
.هصاخلا هماعلا و  یناعملا  هفرعم  نم  يربکلا  هجیتنلا  وه  لامکلا و  نم  یلعألا  فرطلا  وه  اذه  تایعونلا و  يدابم  یه  هیرون 

تامومعلا کلت  لوصح  یلع  امدقتم  ناک  ساسحإلا  لوصح  نأل  ساسحإلا  ریغ  هدهاشملا  هذه  هدهاشملا و  رذب  هفرعملا  لیق  اذـل  و 
نأ نود  هیمـسجلا  فرع  نمک  هماـعلا  تایـسنجلا  یلع  هفرعملا  یف  مهـضعب  فـقو  اـمبر  کـلذ و  دـعب  هدـهاشملا  تاصـصخملا و  و 
یتح ساسحلا  هفرعم  نود  هیلع  فقو  یمانلا و  مسجلا  لصح  وأ  تابنلا  ینعم  فرعی  یتح  یماـنلاک  هیلـصفلا  یناـعملا  اـهعم  لـصحی 

.ناویحلا ینعم  فرعی 

روصلا هیلقعلا و  عئابطلل  هیروضحلا  هدهاشملا  الإ  هدـعب  سیل  یثحبلا و  رظنلا  فقو  اهلاوحأ  هیعونلا و  عئابطلا  یلإ  هفرعملا  تهتنا  اذإف 
عئابطلا هفرعم  امأ  هقرافملا و 
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یلقعلا عوضوملل  الامک  سیل  ینامسجلا و  عوضوملل  لامک  وه  امنإ  اهدوجو  نأل  اهتفرعم  نم  هتوفی  امب  لقعلا  یلابی  سیلف  هیئزجلا 

عضولا هرداصملا و  لیبس  یلع  اهوذخأی  نأ  نییعیبطلل  یتلا  يدابملا  دیدعت  یف  ( 5  ) لصف

بابسأ دابم و  هیعیبطلا  ءایشألا  نأ  ملعا 

هیثیحلا یعیبطلا و  مسجلا  ینعم  نم  هبکرم  اهنأک  یهف  ریغتلل  هلوبق  ثیح  نم  یعیبطلا  مسجلا  ینعأ  عوضوملا  هیهام  اـمأ  اـهیلإ  ریـشنس 
مـسجللف يدابملا  امأ  ملع و  دـق  اضیأ  وهف  ریغتلا  هکرحلا و  ینعم  اـمأ  هتیهاـم و  قیقحت  یـضم  دـقف  یعیبطلا  مسجلا  اـمأ  هروکذـملا و 

- دـساف رهوجلا  نئاک  وه  ثیح  نم  هل  دابم و  هیعیبطلا  مولعلل  عوضوملا  هیهاـم  نم  ءزجلاـک  وه  یعیبط و  مسج  وه  ثیح  نم  یعیبطلا 
.يدابملا یف  هدایز  هلمجلا  یف  ریغتم  لب 

بـشخلاک هداملا  امهدحأ  نانثا  وه  هتیوه و  هتاذ و  یف  هلـصاح  هدوجو و  نم  ءازجأ  یه  ام  اهنم  هیمـسجلا  اهب  لصحی  یتلا  يدابملاف 
مسا لک  اسقطـسأ  ارـصنع و  هدام و  اعوضوم و  یلویه و  یمـسی  ضحم  دادعتـسا  لوألاف  ریرـسلل - هئیهلاک  هروصلا  امهیناث  ریرـسلل و 
یلع هعطاـقتم  هیطخ  داـعبأ  هیف  دـجوی  نأ  حـصی  ثیحب  مسجلا  نوک  یه  هیمـسجلا و  هروصلا  وه  یناـثلا  رخآ و  ینعم  راـبتعا  بسحب 
أدـبم وه  امک  نیذـه  نم  لک  تاممکتلا و  تالکـشتلا و  داـحآ  عم  یقبی  هدـحو  ادوجو و  روصلا  فعـضأ  اـضیأ  یه  مئاوق و  اـیاوز 

.مسجلا کلذ  عاونأ  نم  عون  وه  يذلا  مسجلل  أدبم  کلذک  مسج  وه  امب  مسجلل 

هداملا نوکیف  اقلطم  یعیبطلا  مسجلا  هنراـقم  نع  کـفنت  ـال  اـهعاونأ  اهـسانجأ و  يداـبم  یه  یتلا  تاـیعیبطلل  یتلا  روصلا  رئاـس  نـأل 
هذه هروصلا  کلت  تاوذ  ماسجألا  یلإ  اهتبـسن  ریرـسلا  نم  بشخلا  هلزنم  مسجلا  نم  هتلزنم  یتلا  مسجلا  يدابم  دحأ  یه  یتلا  یلوألا 

اهلبقی نأ  اهنأش  نم  نکل  اهنع  هیلاخ  لب  روصلا  نم  یش ء  یلإ  هفاضم  ریغ  اهتاذ  یلإ  رظن  اذإ  ارهوج  نوکیف  هبسنلا 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


268 ص :

عوقولا هققحتم  ریغ  هینهذ  هدحو  الإ  هدـحو  اهل  نوکی  یتح ال  اهل  هیـسنج  هقلطم  هعیبط  نأش  نم  کلذ  ناک  ءاوس  هبقاعتم  وأ  هعمتجم 
یلع نایعألا  یف  هعقاو  هبقاعتم  وأ  هعمتجم  عیمجلل  كارتشالا  هفـصب  یه  اهل  هیـصخش  هعیبط  نأـش  نم  وأ  هدـحولا  هفـصب  ناـیعألا  یف 

.نیبهذملا فالتخا 

ینعملل هیسنجلا  هدحولاک  فعضلا  یف  هدام  هب  یه  يذلا  ینعملا  رابتعاب  هیصخشلا  هیجراخلا  اهتدحو  نأ  هیلإ  هراشإلا  تقبس  يذلا  و 
نم اهدـعب  امل  هدام  لک  هعیبط  اهتعیبط و  یف  نوکیف  روصلا  نع  هیلاـخ  اـهتاذ  یف  اـهدوجو  ناـصقن  طرفل  کـلذ  ءایـشألل و  یـسنجلا 

لایخ و حبـش و  لظ و  اهیف و  مسر  اهنأک  رقفلا  ینغلا و  هدـشلا و  فعـضلا و  مامتلا و  صقنلاب و  اهیلإ  ام  هبـسانم  اهل  نوکی  نأ  روصلا 
.هوقلاب ناک  ام  دعب  لعفلاب  رخآ  ارهوج  اهدوجول  يداملا  رهوجلا  لمکی  یتلا  یه  هروصلا  نوکی  روصلا و  نم 

نیبیرق نیأدبم  مسج  وه  امب  مسجلل  نأ  یعیبطلا  عضوی  نأ  یغبنی  نذإف 

نإ ماسجألا و  روص  نم  اهدـعب  هیلامک  هروص  تئـش  نإ  هقلطم و  هیدادـتما  هروص  تئـش  نإ  هروص  رخآلا  یلویه و  امهدـحأ  نییتاذ -
اهـسفنب موقی  یلوألا ال  یلویهلا  نأ  عضویل  کحاضلا و  یـشاملا و  ضیبألاک و  هینامـسجلا  فانـصألا  یف  اـمک  هیـضرع  هروص  تئش 

یتلا هروصلا  نوکی  اهـسفنب و  همئاق  اـهموقت  یتلا  هروصلا  نع  درجت  ـال  یلویه  یه  اـمب  یلویه  لـک  لـب  هیمرجلا - روصلا  نع  هدرجم 
.یلویهلا تلطبل  یلوألا  ماقم  میوقتلا  یف  موقی  اهنع و  توم  يرخأ  هروص  عم  وه  امنإ  اهلاوز  نأ  ول ال  اهنع  لوزت 

هددـعتم تالـصحت  هل  دوجولا  مهبم  رهوج  یلویهلا  لـب  ددـعلاب  هقباـسلا  میوقت  وه  هنیعب  هروصلا  نم  هقحـاللا  میوقت  نإ  لوـقأ  تسل 
نأ یلکلا  ملعلا  یلوألا و  هفـسلفلا  نم  اذـخآ  یعیبطلل  اضیأ  عضوی  نأ  یغبنی  روصلا و  نم  ءاج  لصحت  يأب  هیتاذـلا  اهتدـحو  ظفحنی 

هیـصخش یلإ  لوألا و ال  عونلا  وه  عونلا  هیعون و  يرخأ  هروص  یلإ  اهلدبت  زوجی  عاونألا ال  نم  عون  هقیقحل  امامت  تذـخأ  هروص  لک 
.دسفی لب  لوألا  صخشلا  وه  صخشلا  دوجولا و  هنئابم  يرخأ 
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اهلدبت و زوجیف  ماهبإلا  هجو  یلع  موقتملا  یشلا ء  یف  تربتعا  امنإ  هداملا  نإف  صخـشل  وأ  عونل  هدام  ذخأ  رهوج  لک  فالخب  اذه  و 
رهوجلا یف  زوجی  يروصلا و  رهوجلا  یف  هکرحلا  زوجی  اذـه ال  لجأل  اهلاحب و  هیقاب  هروصلا  تماد  ام  هلاحب  قاب  صخـشلا  لب  عونلا 

نم هل  دـب  يرادـقم ال  عون  وه  امب  هنأل  مکلا  یف  ینامـسجلا  رادـقملا  هینامـسجلا و ال  هروصلا  هکرح  زوجی  کلذ ال  لجأل  يداملا و 
.هیف لدبتملا  نیع  نوکی  نأ  زوجی  لدبتملا ال  هکرحلا و  یف  طرش  عوضوملا  ءاقب  هیف و  نیعملا  دادتمالا  هروص  ءاقب 

هیقاب تماد  ام  اهنإف  تابنلا  نم  عونل  هموقملا  هروصلاک  هیمیلعتلا - هیمـسجلا  هذهل  همیقملا  هروصلاک  وه  ام  یلع  هکرحلا  هذه  زوجی  و 
ام و هیمـسج  نإف  هیدادتمالا - تایـصوصخلا  بسحب  هیمـسجلا  ریداقملا  اهیلع  تلدبت  نإ  ددعلاب و  هیقاب  هقیقحلا  کلت  نوکی  ددـعلاب 

هیتابنلا يوقلا  لدبت  زاوج  یف  ناویحلا  عاونأ  نم  عون  سایق  اذکه  تابنلا و  نم  هنیعم  هقیقحل  ایدام  اءزج  نوکی  نأل  یفکی  ام  ارادـقم 
.ددعلاب هیقاب  هسفن  ینعأ  هنیعملا  هیناویحلا  هتروص  تماد  ام  صخشلاب  هئاقب  عم  اعون  وأ  اددع  هیلع 

یتلا روصلا  عبط  يذـلا  وه  لعافلا  هیئاغ و  هیلعاـف و  اـضیأ  داـبم  ماـسجألل  مسجلا و  ماوق  یف  هلخادـلا  يداـبملا  یف  مـالکلا  وه  اذـهف 
لعفی ام  لعفی  بکرملا  کلذ  هتدام و  یف  هتروص  لعفت  هیهام  بکرملا  امهنم  موق  ادوجو و  روصلاب  هداملا  موقت  اهتدام  یف  ماسجألل 

يدابملا یف  ناک  امل  انهاه  مالکلا  داوملا و  یف  روصلا  هذـه  تعبط  اـهلجأل  یتلا  یه  هیاـغلا  هتداـمب و  لـعفنی  اـمع  لـعفنی  هتروص و 
.هکرتشملا هیاغلا  یه  انهاه  هربتعملا  هیاغلا  اذک  اکرتشم و  العاف  انهاه  ذوخأملا  لعافلا  نوکیف  هکرتشملا 

هیلع بترتی  وأ ال  العف  لعفی  هجو  یلع  لعافلا  نوکی  نأ  امهدـحأ  نیعون  یلع  لـقعی  اـنهاه  هیف  كرتشملا  ءافـشلا و  یف  خیـشلا  لاـق 
لـصألا دیفیف  هعـضوم  یف  هملعت  ام  یلع  کلذک  یـش ء  ناک  نإ  یلوألا  هیمـسجلا  هروصلا  یلوألا  هداملا  دیفی  يذلاک  لیعافألا  رئاس 

عیمج اهمؤت  یتلا  هیاغلا  اهنأب  اهیف  اکرتشم  هیاغلا  نوکی  هدعب و  ام  دوجو  متی  کلذ  دعب  مث  لوألا -
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.هعضوم یف  هملعت  ام  یلع  کلذک  هیاغ  تناک  نإ  هیعیبطلا  رومألا 

تـالعافلا نم  دـحاو  لـک  یلع  لوقملا  یلکلا  لـعافلاک  مومعلا - وحنب  اـکرتشم  هیف  كرتـشملا  نوکی  نأ  رخـآلا  وحنلا  وحن و  اذـهف 
.هیئزجلا رومألا  هیئزجلا ال  تایاغلا  نم  دحاو  لک  یلع  هلوقملا  یه  هیلکلا  هیاغلا  و  هیئزجلا - رومألل  هیئزجلا 

إدـبملا نم  الوأ  رداصلا  نإف  هحـص  هجو  هل  سیل  امم  كرتشملا  لـعافلا  نییبت  یف  ـالوأ  هرکذ  يذـلا  نـألف  ـالوأ  اـمأ  ثحب  هیف  لوقأ 
نم العف - ارودص و  مدقأ  هیلامکلا  هصاخلا  عئابطلا  لب  هیعونلا  هیلامکلا  روصلا  مث  هکرتشملا  هیمسجلا  وه  سیل  ملاعلا  اذه  یف  لاعفلا 

.هیسنجلا رومألا 

اهل ناک  ول  هیمـسجلا  هروصلا  اضیأ  هداملا و  يرجم  يرجی  يذـلل  موقم  روصلا  يرجم  يرجی  يذـلا  نأ  هماـقم  یف  ققح  دـق  فیک و 
.دوجولا یف  اهنع  هیمسجلا  ءانغتسال  اضارعأ  تناک  لب  اروص  روصلا  نکی  مل  هیعونلا  روصلا  قوحل  لبق  لصحم  دوجو 

هیاغ نوکی  نأ  مزلی  هنأل  تایاغلا  سخأ  نوکی  نأ  مزلی  ینعملا  اذـهب  لعافلا  ءازإب  نوکی  يذـلا  ینعملا  یلع  هیاغلا  نـألف  اـیناث  اـمأ  و 
.کلذک لعافلا  نأ  امک  اهطسوتب  اهریغل  الوأ و  هیمسجلل 

هریثک هوجوب  کلذ  نیب  هوقلاب و  امم  مدقأ  امئاد  لعفلاب  ام  نأب  لعفلا  هوقلا و  لصف  یف  تایهلإلا  یف  خیشلا  حرص  دق  هنألف  اثلاث  امأ  و 
روصلا يدـحإ  هسفن  یف  هل  سیل  مسجلل و  ـالوأ  دوجولا  نوـک  تاسقطـسألا  نوـکت  لـصف  یف  اـهنم  رخآ  عـضوم  یف  لـطبأ  اـضیأ  و 

.روصلا رئاس  بستکی  مث  هیمسجلا  هروصلا  ریغ  هموقملا 

لعافلا اذـه  یلعف  هملع  یف  هنع  اـثوحبم  نوکی  ـال  نأ  بجی  يداـبملا  لاوحأ  نم  یعیبطلل  عضوی  نأ  یغبنی  يذـلا  نـألف  اـعبار  اـمأ  و 
هجو یلع  نویعیبطلا  هملـستی  یتـلا  يداـبملا  نم  نوکی  نأ  اـضیأ  زوجی  ـال  اـیناث  هرکذ  يذـلا  وحنلاـب  هکرتـشملا  هیاـغلا  كرتـشملا و 

.هرداصملا

رخآ وحن  یلع  هکرتشملا  هیاغلا  كرتشملا و  لعافلا  ینعم  فرعی  نأ  قحلاف 
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ءایشألا عیمج  دوجو  هنم  ئدتبی  يذلا  وه  و  كرتشملا - لعافلا  نوکی  نأ  وه  خیـشلا و  هرکذ  يذلا  وحنلا  نم  ابیرق  ناک  نإ  امهریغ و 
طسو ریغب  وأ  طسوب  هیعیبطلا  ءایـشألا  عیمج  دوجو  اهلجأل  اهیلإ و  یهتنی  یتلا  یه  هکرتشملا  هیاغلا  نأ  طسو و  ریغب  وأ  طسوب  هیعیبطلا 

یلع لعفلا  روصقم  ناک  وأ  اضیأ  هیعیبطلا  رومألا  ریغل  العاف  ناک  ءاوس  ددعلاب و  اریثک  وأ  ددعلاب  ادحاو  ناک  ءاوس  لعافلا  اذه  لیم  و 
هیاغلا یف  سایقلا  اذـک  اددـعتم و  وأ  ادـحاو  هنیعب  هنع  اهرودـص  ثیح  نم  هیعیبطلا  ءایـشألا  عیمجل  كرتشم  لعاف  وهف  رومـألا  کـلت 

ماسجألاب هقلعتملا  هیعونلا  عئابطلا  فرـشأ  وه  روکذـملا  لعافلا  نم  الوأ  رداصلاف  روکذـملا  ینعملاب  هکرتشم  هیاغ  یه  امب  هکرتشملا 
.اهصقنأ یلإ  اهلمکأ  نم  هیمانلا  سوفنلا  مث  لامکلا  یف  اهتوافت  بسح  مدقتلا  یف  اهتوافت  یلع  هیناویحلا  سوفنلاک 

یف هینامزلا  هیدادعإلا  تالاعفنالا  یف  هیلإ  دـئاعلا  و  هکرتشملا - هداملا  مث  هیرادـقملا  روصلا  مث  تاسقطـسألا  مث  هیندـعملا  عئابطلا  مث 
روصلاـک سخـألاف  سخـألا  نم  دوجولا  ئدـتبیف  یلوزنلا  يرودـصلا  لوـألا  بیترتـلا  نم  سکعلا - یلع  يدوعـصلا  عوجرلا  هلـسلس 

یلإ جاتحی  امم  هبترم  لک  یف  نیریظنلا  يدوجو  نیب  قرفلا  اهدـعب و  ام  سوفنلاـک و  فرـشألاف  فرـشألا  یلإ  هیرـصنعلا  هیمـسجلا و 
عئابطلا ملاع  نع  جراخ  هیلإ - راشملا  ینعملاب  هیاغلا  اذـک  ینعملا و  اذـهب  لعافلا  نأ  رهاظ  عضوملا و  اذـه  بسانی  ـال  عبـشم - مـالک 
نهربی نأ  یعیبطلا  یلع  سیل  رخآ  عضوم  یف  نیبت  اـممف  نکمم  وأ  بجاو  ریثک  وأ  هتاذ  یف  دـحاو  هنأ  اـمأ  تاریغتملا و  تاـیداملا و 

.هملستی هعضی و  نأ  هیلع  بجو  اضیأ  هیلع و ال 

مسجلا امأ  یلوألا و  هفسلفلا  یف  هیلع  نهربم  وه  هعضی و  نأ  هیلعف  هعبرألا  هذه  یه  هیعیبطلا  ماسجألا  یف  هکرتشملا  يدابملا  نأ  امأ  و 
الوأ و ایعیبط  اریغت  اریغتم  یـشلا ء  نوک  نإف  إدـبم  هدایز  هل  نإف  دـسافلا  نئاکلا  وأ  لمکتـسملا  وأ  ریغتملا - صاخلا  هدوجو  ثیح  نم 
المکتـسم و هنوک  نم  موهفملا  ریغ  اریغتم  هنوک  نم  موهفملا  ناک  نإ  انئاک و  وأ  ایـضرع  وأ  ایتاذ  الامک  لامکتـسالا  ددصب  ریـصی  نأ 

اثداح وأ  انئاک  هنوک  نم  موهفملا 
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همودعم تناک  هفص  تمدعف و  هدوجوم  تناک  هفص  ریغتملا و  وه  تباث  یـش ء  هیف  نوکی  نأ  دب و  اعیمج ال  امهیلک  نم  موهفملا  ریغ 
.تدجوف

هلـصاح و هروص  هیلإ و  ریغت  امل  هنع و  ریغت  اـمل  لـباق  رمأ - هل  نوکی  نأ  نم  هتاذ  یف  ریغتم  وه  ثیح  نم  نئاـکلل  دـب  ـال  هنأ  مولعم  و 
ءایـشألا تایرهوج  یلع  هدـئازلا  تافـصلا  یف  یتلا  تاریغتلا  یف  اذـه  هلئازلل و  اهعم  نراقم  مدـع  هلئازلا و  هروصلا  عم  اهل  قباس  مدـع 

.نیرظانلا رثکأل  مولعم 

هوذح وذحی  نم  ملعملا و  دعب  دحأل  رسیتی  مل  هجو  یلع  هیداملا  عئابطلا  تایرهوج  یف  کلذ  انیب  دقف  هدوج  هللا و  لضفبف  نحن  امأ  و 
.دوجولاب اهنم  لک  مدع  مدعلاب و  اهنم  ءزج  لک  دوجو  موقت  هعیبطلا و  ددجت  هیفیک  نم  هرکذ  فلس  ثیح  هفسالفلا  نم 

ناک اذإ  اریغتم و  یـشلا ء  نوک  یف  طرـش  مدعلا  نإف  تانئاکلل - هموقملا  يدابملا  هلمج  نم  ادودعم  مدعلا  نوکی  نأ  بجی  اذه  یلعف 
بجوی هتاذ  یف  ریغتم  وه  امع  هیلکلاب  مدعلا  عفرف  تاموقملا  رئاس  عم  همیوقت  یف  هکرش  مدعلل  ناک  هماوق - یشلا ء و  رهوج  یف  ریغتلا 

.ء یشلا  دوجو  یف  هنم  دب  هنأ ال  ینعمب  أدبم  هجولا  اذه  یلع  مدعلاف  سکع  ریغ  نم  هتاذ  عفر 

لمعتـسیلف هلباق  عم  کلذ  یف  انل  هالابم  الف  یـش ء  دوجو  یف  هدوجو  نم  دب  يذـلا ال  وه  أدـبملا  لیق  ظفللا و  قالطإ  یف  شقون  ول  و 
اذه نأ  یلع  هیف   (1) هروصلا ذخأ  نم  دب  اذک ال  لمکتـسملا و  ریغتملا  دیدحت  یف  هذخأ  نم  دب  مدعلاف ال  هیلإ  جاتحملا  إدـبملا  لدـب 

نوکتی ناسنإلا ال  نإف  هنیعم  هدام  یف  دادعتسا  ؤیهت و  عم  یـش ء  مدع  هنأک  دوجولا  نم  وحن  هل  مدع  لب  قلطملا  مدعلا  وه  سیل  مدعلا 
.هروصلا مدعلا ال  رابتعاب  داسفلا  مدعلا و  هروصلا ال  رابتعاب  نوکلا  نکل  هیناسنإلا  لباق  یف  هیناسنإ  لب ال  هیناسنإ  لک ال  نع 

لاقیف هروصلا  نع  لاقی  مدعلا و ال  نع  یلویهلا و  نع  ناک  یشلا ء  نإ  لاقی  دق  و 

دیدحت یف  ذـخؤی  الف  صخـشلا  یف  هداملا  هیلخدـم  مدـع  ملع  هنیعب  ایقاب  هداملا  لدـبت  عم  صخـشلا  ناک  امل  هنإف  هداملا  فالخب  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، یشلا ء 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 292 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j5/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
http://www.ghaemiyeh.com


273 ص :

.ریرساللا نع  ناک  وأ  بشخلا  نع  ناک  ریرسلا  نإ 

نع ناک  لاقی  امئاد  حصی و  اهنم ال  ریثک  یف  و  مدـعلا - نع  یلویهلا و  نع  ناک  هنإ  لاقی  نأ  حـصی  عضاوملا  نم  ریثک  یف  نأ  ملعا  و 
اهدوجو بجوی  هیلامک  هروصب  هداملل  لامکتـسا  هیف  تاریغتملا  ضعب  نأ  هیف  ببـسلا  بتاک و  ناسنإلا  نع  ناک  لاقی  ـال  هنإـف  مدـعلا 

.اهل هیدوجو  هلاح  وأ  یلوألا  هروصلا  داسف 

.هیفطنلا هروص  اهنع  لوزت  ثیح  ناسنإ  اهنع  نوکت  اذإ  هفطنلاک  لوألاف 

تحنلاب و ام  لکشت  ام و  هروص  نع  الخ  دق  هنکل  اقلطم - هیبشخلا  هروص  هنع  لزی  مل  نإ  هنإف و  ریرس  هنع  نوکت  اذإ  بشخلا  یناثلا  و 
هیف هیقاب  هیناسنإلا  نإف  ابتاک  راص  اذإ  ناسنإلاک  یلویهلا  نم  یش ء  لاوز  اهدوجو  یضتقی  هروصب  لامکتسا - هیف  سیل  اهضعب  رجنلا و 
اذإ یناثلا  برـضلا  یف  دـعب و  ینعمب  نع  اهیف  لاقی  تایلویهلا - تاعوضوملا و  نم  لوـألا  برـضلا  یفف  هیدوجولا  اهتافـص  اهتاذـب و 

.دادم صفعلا  جازلا و  نع  لاقی  امک  امهنم  موقتم  نئاکلا  نأ  وه  رخآ و  ینعم  یلع  ناک  نم  هظفل  وأ  نع  هظفل  لمعتسا 

یشلا هدام  لقتنی  نأ  اهمزلی  هیعیبطلا  تاریغتلا  عیمج  نأ  یملعلا  لجرلا  هفرعی  نأ  دب  يذلا ال  ءافشلا و  یف  بلطی  ماقملا  اذه  لیصفت  و 
یهف تلمکتـسا - تدتـشا و  امل  اهنکل  صقانلا  اهدوجو  ثیح  نم  تلاز  نإ  یلوألا و  هروصلا  نإـف  هیلاـمک - هروص  یلإ  هروص  نم  ء 
اضیأ هیعیبطلا  ریغلا  تاریغتلا  ضعب  نیینعملا و  نم  لک  بسحب  نع  وأ  نم  هظفل  لامعتسا  زوجیف  تاذلا  خنسلا و  ثیح  نم  هیقاب  اهنأک 

ناویحلا مره و  اذإ  ناسنإلا  وأ  قرفت  اذإ  ریرـسلاک  ضعبلا  فالخب  نارابتعالا  هیف  حصف  ابتاک  راص  اذإ  ناسنإلاک  يرجملا  اذـه  يرجی 
.تام اذإ 

تایرورـضلا نم  یه  لب  تاذـلاب  هیعیبطلا  تاریغتلا  اهبجوت  یتلا  هیتاذـلا  تاـیاغلا  نم  اندـنع  تسیل  امههابـشأ  توملا و  مرهلا و  نإـف 
لاح عضوملا - اذـه  لثم  یف  ءامدـقلا  هرکذ  امم  رـسقلا و  قافتالاک و  هیعیبطلا  ریغلا  رومـألا  نم  اهدـع  زوجیف  تالامکتـسالل  هعباـتلا 

.رکذلاب هروصلا  هیبشت  یثنألاب و  اههیبشت  هروصلا و  یلإ  یلویهلا  قوش 
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.همهفأ تسل  یش ء  اذه  خیشلا و  لاق 

یتح هروصلاب  هلمکتـسملا  هداملا  قلطم  یلویهلا  نم  دیرأ  اذإ  يوعدلا و  اذـه  حیحـصت  یف  للعلا  ثحابم  یف  انم  مالکلا  رم  دـق  لوقأ 
تابثإ یف  نکی  مل  لعفلاب  لقعلاب  لمکتـسملا  ینالویهلا  لقعلا  لمـشی  لب  سوفنلاب  هلمکتـسملا  هیـسحلا  اهاوقب  هیندبلا  داوملا  لمـشی 

لاکشإ ریثک  دارفألا  ضعب  رابتعاب  ول  هروصلا و  یلإ  هداملل  قوشتلا 

هکرتشم مدعلا  هروصلا و  هداملا و  ینعأ  هنراقملا  يدابملا  هذه  نوک  هیفیک  یف  ( 6  ) لصف

یلویهلا امأ 

نوکلل و هلباق  یه  ام  اهنم  ماسجألا - نأ  یلع  ءانب  هیعیبطلا  روصلا  عیمجل  هکرتشم  یلویه  دـجوی  هنأ ال  هفـسالفلا  يأر  نم  روهـشملاف 
.داسفلا

هرات هدسافلا و  تانئاکلا  هروص  لبقت  هرات  هکرتشم  یلویه  اهل  نوکی  الف  عادبإلاب  اهدوجو  لب  داسفلا  نوکلل و  هلباقب  تسیل  ام  اهنم  و 
ماسجألا لثمل  هکرتشم  یلویه  دوجو  زاج  امبر  معن  لیحتـسم  کلذ  نإف  ینالویه  نوک  هل  و ال  اهعابط - یف  دـسفی  ام ال  هروص  لـبقت 

.خیشلا هرکذ  ام  اذه  عیمجلل  ضعب ال  نم  اهضعب  نوکتی  ضعب و  یلإ  اهضعب  دسفی  یتلا  هدسافلا  هنئاکلا 

.هدساف هنئاک  اهضعب  هعدبم و  ماسجألا  ضعب  نأ  قرفلا  نم  هورکذ  يذلا  ام  لوقأ 

هروصلا هعدـبملا و  هروصلل  عوضوملا  رهوج  نوکی  نأ  یلقعلا  لاـمتحالا  یف  زاـجف  هداـملا  ههج  نم  ـال  هروـصلا  ههج  نم  قرف  اذـهف 
اهسفن یف  اهضعب  دسفم و  دض  اهل  نوکی  ثیحب  اهسفن  یف  روصلا  ضعب  نکل  هروص  لک  لوبقل  هتاذ - یف  احلاص  ادحاو  ائیش  هنئاکلا 

ههج نم  هروصلا ال  ههج  نم  نیمسقلا  نیب  فالتخالا  نوکیف  دض  هل  امم 
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.هداملا

تناکل الإ  اهتاذ و  یف  اـهل  صـصخت  ریغ  نم  ءایـشألا  لوبقل  هوق  ـالإ  تسیل  اهـسفن  یف  یلوـألا  یلویهلا  نأ  نظلا  اذـه  يوقی  يذـلا  و 
یلع هیداحتا  روصلا  نیب  اهنیب و  بیکرتلا  نوکی  کلذ  لجأل  روصلاب و  ـالإ  اـهل  لـصحت  ـالف  هروص  هداـم و  هیلعف و  هوق و  نم  هبکرم 

امأ هدـساف و  هنئاک  اهتایئزج  اهتایـصوصخ و  بسحب  بکاوکلا  كالفألا و  هروص  نأ  ملاـعلا  ثودـح  ثحاـبم  یف  تملع  دـق  کـنأ 
.كرتشملا يروصلا  أدبملا  امأ  هیلقع و  لب  هیدام  تسیلف  هیلکلا  اهعئابط 

.(1) هداسف یلإ  انرشأ  دق  هیلامکلا و  روصلا  نم  اهریغ  نود  هیدادتمالا  هیمسجلا  هروصلا  یف  ددعلاب  ادحاو  کلذ  زوج  دق  خیشلاف 

وه هدـنع  یلویهلا  هب  لصحتی  اـم  لوأ  نأ  عم  روصلا  فـالتخا  هطـساوب  هکرتشم  هدـحاو  یلویهلا  نوک  زوجی  مل  خیـشلا  نأ  بجعلا  و 
اهفالتخا رـصی  مل  فیکف  هبـسنلا  هذه  هیمـسجلا  یلإ  هیعونلا  هیلامکلا  هروصلا  هبـسن  روهـشملا و  وه  امک  هیمرجلا  هیدادـتمالا  هروصلا 

حدـقی دوجولا ال  هفیعـض  یلویهلا  نأ  یلع  لکلل  اهکارتشال  الطبم  تایلویهلا  فالتخال  ابجوم  راص  دـق  هیمـسجلا و  فالتخال  ابجوم 
.بابسألا نم  اهریغ  تالاصفنالا و  تالاصتالاب و  لدبتت  اهنإف  هیمسجلا  فالخب  هنایب  رم  امک  روصلا  هرثک  هیصخشلا  اهتدحو  یف 

داـسف و نوک و  لـک  یف  اهلدـبتل  هیدادـتمالا  هروصلا  وه  نوکی  نأ  عنتمی  هیعیبطلا  رومـألا  نیب  كرتشملا  يروصلا  أدـبملا  نأ  قحلاـف 
ثیح نیمدقتملا  ءامکحلا  نم  هعامج  هلعج  ام  وه  اکرتشم  ایروص  أدبم  نوکی  نأ  یف  روصلا  بسنأل  لب  لاصفنا  لاصتا و 

هروصلا لثم  نوکی  یتح  هیمـسجلا  هروصلا  ءارو  یف  وه  اـمنإ  داـسفلا  نوکلا و  یف  ماـسجألا  فرـصت  ناـک  نإـف  لاـق  ثیح   275 - 1
دابم هدعب  ددـعلاب و  كرتشم  هفـصلا  هذـه  یلع  يروص  أدـبم  ماسجألل  نوکیف  اهنیعب  هیقاب  ءاوه  لاحتـسا  اذإ  ءاملا  یف  یتلا  هیمـسجلا 

هللا همحر  هنم  امهنم ، دحاو  لک  صخی  هیروص 
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لعجی نم  دنع  امیـس  باوصلا  نع  دعبی  امم ال  اذه  لکلا و  هروص  لکلا و  سفن  یه  دحاو  سفن  هل  ادحاو  اناویح  هلک  ملاعلا  اوذـخأ 
عونلاب ضاعبألا  فالتخا  نإف  لکلا  زکرم  لوح  هرئاد  هدحاو  هکرح  هل  تایوامسلا  عیمج  یلع  المتـشم  ادحاو  امـسج  مظعألا  کلفلا 
ناسنإک عیمجلا  هروصب  هیـصخشلا  هدحولا  یف  حدـقی  فثکألا ال  فطلألا و  سخألا و  فرـشألا و  نیب  ماظن  بیترت و  اهیف  یعور  اذإ 

.ریغص ملاع  وه  يذلا 

قلعتم لب  دسفی  نوکی و ال  یلویهلاب و ال  نارتقالا  موادم  ناکل  هفصلا  هذهب  كرتشم  يروص  أدبم  ماسجألل  ناک  ول  خیـشلا و  لاق  مث 
.عادبإلاب اضیأ 

یلویهلا نإف  دساف  نئاک و ال  ریغ  دوجولا  یعادـبإ  هنوک  ضقانی  یلویهلاب  نارتقالا  مئاد  یـشلا ء  نوک  نأ  قبـس  امیف  تملع  دـق  لوقأ 
دادعتسالا هوقلا و  بولسم  یشلا ء  ناک  ول  یتح  هنوک  هثودحل و  مث  يدادعتـسالا  هناکمإ  یـشلا ء و  دوجو  هوقل  لماح  رمأ  نع  هرابع 

مدـعلل نوکی  نأ  دـب  الف  یلویهلاب  هدوجو  قلعتی  ام  لک  ذإ  هضحم  هروص  یـشلا ء  کلذ  لثم  یلویهلاـب و  هقلعت  لاحتـسا  ثودـحلا  و 
.ایعادبإ نوکی  الف  نامزلا  هکرحلاب و  الإ  لصحی  هنإف ال  هدوجو  ماوق  یف  هکرش 

عادبإلاب و هلـصاح  هیلقع  امهادحإ  ناتهج  هتاذـل  نوکی  نأ  یغبنیف  اکرتشم  ایروص  أدـبم  نوکی  نأ  یف  روصلا  نم  هانررق  يذـلا  امأ  و 
هیعادـبإ هروص  یلقعلا  اهرهوج  ثیح  نم  اهنإف  لیبقلا  اذـه  نم  هیکلفلا  سفنلا  داسفلا و  نوکلا و  یلویهلاب و  هقلعتم  هیعیبط  يرخـألا 

.هدساف هنئاک  اهیف  هیراس  یلویهلاب  دوجولا  هقلعتم  اهریغ  هیعیبطلا و  اهاوق  ثیح  نم  رمألا و  ملاع  نم 

مدعلا امأ  و 

نم یـش ء  مدع  مدعلا  اذه  نأل  كارتشالا  یف  نیروکذـملا  نیوحنلا  نم  لوألا  وحنلاب  كرتشم  مدـع  هتلمج  نم  نوکی  نأ  زوجی  الف 
نیوحنلا نم  رخآلا  ینعملاـب  كرتشملا  اـمأ  کـلذ و  دوجو  دـنع  لـطبی  نأ  دـعبی  ملف  دادعتـسالا  هوقلا و  ینعم  وه  نوکی و  نأ  هنأـش 

تانئاکلا و ثداوحلا و  نم  لک  یلع  قدـصی  ذإ  ینعملا - اذـهب  هکرتشم  هثالثلا  يدابملا  نأ  یف  ههبـش  ـالف  كارتشـالل  نیروکذـملا 
یلویه و هل  نأ  تاریغتملا 
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.امدع هروص و 

ام اذه  دـسفت  نوکت و ال  اهنأ ال  هیعیبطلا  تایلکلل  لاقی  ام  وحن  یلع  دـسفی  نوکی و ال  هنإ ال  لاقی  كرتشملا  یلکلا  موهفملا  اذـه  و 
.خیشلا هررق 

نأ مدعلا و  دوجولا و  اهیف  کباشتی  اهمدع و  طلاخی  اهدوجو  نوکی  ثیحب  یه  دوجولا  هددجتملا  ءایشألا  نأ  اقباس  انرشأ  دق  لوقأ  و 
همدع و ءزجلا  کلذ  دوجو  رخآلا و  ءزجلا  مدع  هئازجأ  نم  ءزج  لک  دوجو  ذإ  مدـعلا  نم  اظح  اهدوجول  دوجولا و  نم  اظح  اهمدـعل 

.رخآلا نوک  هداسف  رخآلا و  داسف  وه  ءزج  لک  نوک  اذک 

لاصتالا لاح  کلذک  نامزلا و  کلذ  یف  لکلا  نع  مدع  هل  کلذـکف  نامزلا  نم  ربتعی  امیف  لکلل  ادوجو  هل  نأ  امک  لکلا  هلمجلاب  و 
هبـسن یناکملا و  رخآلا  ءزجلا  مدـع  یلإ  هنم  یناکم  ءزج  لک  دوجو  هبـسن  یف  دوجولا  راـقلاب  یمـسملا  يرادـقملا  رهوجلل  یناـکملا 

.ناکملا لک  یلإ  نیسیقم  لکلا  مدع  یلإ  لکلا  دوجو 

هروص ینامـسجلا  ملاعلا  عومجمل  ناک  ول  نذإـف  نیتیثیحلا - اـتلک  بسحب  وحنلا  اذـه  هینامـسجلا  هعیبطلا  دوجو  وحن  نأ  تملع  دـق  و 
انمضتم مدعلا  کلذ  ناک  نإ  اضیأ و  لوألا  ینعملاب  اکرتشم  ادحاو  امدع  هل  نإ  لاقی  نأ  دعبی  مل  خیـشلا - هزوج  امک  هکرتشم  هدحاو 

.یصحت هریثک ال  مادعأل 

هداملا نع  هروصلا  دـسفی  نأ  وه  هنوکف  ضرعلاب  اضیأ  داسفلا  نم  ضرعلاب و  اـضیأ  نوکلا  نم  اوحن  مدـعلا  اذـهل  نإ  خیـشلا  لاـق  مث 
ادوجو هل  نأ  امک  ضرعلاب  مدع  مدعلا  اذهل  ادوجوم و  مدعلا  ذئنیح  نوکی  الف  هروصلا  لصحی  نأ  هداسف  هفصلا و  هذهب  مدع  لصحیف 

مدـعلا و اذـه  ماوق  رابتعاب و  هل  ضرعی  کلذ  لـب  هیلإ  ساـیقلاب  اـهدوجو  هروصلا و  ماوق  سیل  نکل  هروصلا و  وه  همدـع  ضرعلاـب و 
.هروصلا هذه  یلإ  سایقلا  سفنب  وه  هدوجو 

یف نأ  ملعت  تنأ  لوصحلا و  هیعفد  دوجولا  هراق  ثداوح  یف  يرجی  امنإ  ضرعلاب  اداسف  انوک و  مدعلل  نأ  نم  هدافأ  يذـلا  اذـه  لوقأ 
نوکلا هجردتم  ءایشأ  دوجولا 
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نذإف اندنع  هیعیبطلا  رهاوجلا  یتح  تالاحتسالا  اهیف  عقی  تالوقم  دارفأ  نم  امهیلع  قبطنی  ام  نامزلا و  هکرحلاک و  تاذلا  هرقتسم  ریغ 
هیلع قدصی  امک  یجیردتلا  لصتملا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  نأل  تاذلاب  اداسف  انوک و  هل  نأ  یف  دوجولاک  ءایـشألا  هذـه  لثم  یف  مدـعلا 
نئاک ءزج  لک  دوجو  نأل  هلبق و  يذلا  هداسف  هب  هدعب و  يذـلا  ءزجلا  مدـع  ینعم  هتیوهب  هیلع  قدـصی  کلذـک  دوجولا  ینعم  هتیوهب 

.قباسلا ءزجلا  داسف  هتیوه  ثیح  نم  هماوق  یف  ربتعی  ثیحب 

دوجولا هددـجتم  هروصلا  نأ  امکف  ءزجلا  اذـه  یلع  هنوک  قباس - ءزج  مدـع  لب  مدـع  لک  يدابملا ال  نم  مدـعلا  دـعی  کلذ  لجأل  و 
داسف لصتم و  نوک  اضیأ  مدعللف  ضعبب  اهـضعب  لصتم  مادعألا  کلذکف  لصتم  داسف  لصتم و  نوک  هروصللف  ضعبب  اهـضعب  لصتم 

.مدعلا داسف  وه  هروصلا  نوک  نأ  امک  هروصلا  نوک  وه  مدعلا  داسف  لصتم و 

ضرعلاب يزاجم  قالطإ  لوصحلا  یجیردـت  وه  امب  لوصحلا - یجیردـتلا  رمألا  هیوه  یلع  مدـعلا  قـالطإ  نإ  لوقی  نأ  دـحأل  سیلف 
قالطإ معن  تاذـلاب  اداسف  انوک و  هل  مدـعلا  دوجولا و  نم  لکل  نوکیف  مدـعلا  یف  جردـتلاب  الإ  لـصحی  ـال  دوجولا  یف  جردـتلا  نإـف 

.مدع یه  امب  اهیلع  امهقالطإ  نم  یلوأ  هروص  یه  امب  هروصلا  یلع  داسفلا  نوکلا و 

كرتشم ینعم  بسحب  مدعلا  هروصلا و  هداملا و  ینعأ  هثالثلا  يدابملا  هذه  نم  لک  دارفأ  یلع  مسالا  قالطإ  نأ  کیلع  یفخی  مث ال 
نأ بجی  لب  فرـصلا  ؤطاوتلاب  هتحت  ام  یلع  لدـی  اهنم  الک  نإ  لوقن  نأ  انل  نکمی  سیل  کـلذ  عم  ههبـش و  ـالب  اـهنم  لـک  دارفأ  یف 

هیئدبملا کلت  ینعم  یف  فلتخی  یتش - ارومأ  اهنم  لک  تحت  نأل  کلذ  إدـبملا و  دوجولا و  هلالدـک  کیکـشتلا  هلالد  اهتلالد  نوکی 
نوکی دـقف  رخآ  یـشل ء  هوقلاب  وه  رمأ  اهنأ  یف  هکرتشم  هعیبط  یلویه  اهنإ  لاـقی  اـم  عیمجلف  فعـضألا  دـشألا و  رخأـتلا و  مدـقتلاب و 

.ابیرق نوکی  دق  ادیعب و  نوکی  دق  ابکرم و  نوکی  دق  اطیسب و 

ناک ءاوس  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  یـشلا ء  جرخی  هب  ام  ماقملا - اذـه  یف  هروصلا  نم  دارملا  ذإ  هئیه  اهنم  رهوج و  اهنمف  هروصلا  اذـک  و 
لاقی ام  عیمج  اضرع و  وأ  ارهوج 
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.هروصلا یلإ  سیقم  فعضلا  هدشلا و  رخأتلا و  مدقتلا و  یف  هنأ  یف  کش  روکذملا و ال  ینعملاب  هروص  دوجو  وهف ال  مدع  هنإ 

دحأ اهنأ  بسحب  اءزج و  اـهنوک  هیثیح  یلإ  فرـصتی  اـمنإ  اـهیف  یتلا  تاراـبتعالا  هروصلا و  هیئدـبم  یف  اـنهاه  رظنلا  نأ  یفخی  ـال  مث 
.هکرحل وأ  هئیهل  وأ  رخآلا  ءزجلل  ایلعاف  أدبم  نوکی  نأ  زاج  نإ  یلعاف و  أدبم  اهنأ  الإ  نئاکلا  یئزج 

نم اضیأ  رخآلا  وحنلاب  لوألا و ال  وحنلاب  نیکرتشملا  یئاغلا  یلعافلا و  إدبملاب  هل  لاغتـشا  یعیبطلا ال  نأ  یلإ  هراشإلا  ترم  دق  هنإ  مث 
- لوألا وحنلاـب  هکرتشملا  هیاـغلا  وأ  كرتشملا  لـعافلا  اـمأ  اـمهنم و  لـک  دارفأ  نع  ثحبی  ناـک  نإ  اـمهمومع و  اـمهکارتشا و  ثیح 

امهنع ثحب  یعیبطللف  عیمجلل  هیعیبطلا ال  رومألا  نم  هفئاطل 

نییعیبطلل امامتها  ابلطم و  دشأ  نوکی  نأ  یغبنی  للعلا  يأ  نأ  یف  ( 7  ) لصف

نود لعفلاب  وه  وه  یشلا ء  نوکی  اهب  نأ  نم  تملع  امل  هتیهام  ریرقت  لجأل  هتدام  نم  بلطی  نأب  قحأ  یشلا ء  هروص  نأ  یف  ههبش  ال 
یـشلا ء کلذ  دوجو  ققحتل  هب  مامتهالاب  یلوأ  یـشلل ء  هیاغلا  لعافلا و  نم  الک  نأ  یف  ههبـش  اذک ال  هوقلاب و  وه  اهب  وه  یتلا  هتدام 

.امهبلط نم  مدقأ  نوکی  نأ  هبشی  هروصلا  بلطف  هروصلا  نیءدبملا و  نیذه  نیب  بیترتلا  امأ  هتدام و  نم 

لعافلا نإف  هروصلا  بلط  نم  هبترم  یلعأ  الانم و  فرشأ  امهبلط  نکل  مل  بلطم  یلع  مدقم  ام  بلطم  نإ  ناهربلا  ملع  یف  لیق  اذهل  و 
هلامک وه  دـئاز  رمأ  عم  یـشلا ء  کلذ  وه  یـشلا ء  مامت  هانعم و  هتیهام و  مامت  هروصلا  نأ  امک  لولعملا - دوجو  ماـمت  اـمه  هیاـغلا  و 

.امامتها للعلا  صقنأ  هداملاف  هتیاغ  هلعاف و  هعم  لصحی  مل  ام  یشلا ء  دوجو  متی  طقف ال  هروصلابف 

نیبلاطلا هروصلا و  نود  داوملا  هاعارمل  مامتهالا  ریثک  مهارت  روهمجلا  رثکأ  و 
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نییعیبطلا ضعب  نأ  ءافـشلا  یف  خیـشلا  یکح  ادوجو و  اهنم  سخأ  یه  داومل  اروص  داوملا  کلت  تناک  نإ  حاورألا و  نود  داسجألل 
ضارعأ و کلذ  دـعب  امف  تلـصح  اذإف  فرعی  لصحی و  نأ  بجی  یتلا  یه  هداملا  نأ  دـقتعا  ایلک و  اضفر  هروصلا  رمأ  هاعارم  ضفر 

یلوألا نود  هعبطنملا  همسجملا  هداملا  یه  مهرظن  ءالؤه  اهیلع  رصق  یتلا  هداملا  هذه  نوکی  نأ  هبـشی  طبـضت و  هیهانتم ال  ریغ  قحاول 
.هروص هقیقحلاب  یهف  هدام  هولعج  مهمعز و  یلع  هوفرع  هولصح و  يذلا  نأ  اوملعل  اونطفت  ول  ینعی  نولفاغ  یلوألا  نع  مهنأکف 

دیدحلا طبنتسم  نإ  لاقف  هئیهملا  هعانصلا  نیب  و  هیرفنلا - هیعیبطلا  هعانصلا  نیب  سیاق  عئانصلا و  ضعبب  ءالؤه  ضعب  جتحا  امبر  لاق و 
انایإ هداقفإ  يأرلا  اذـه  داسف  انل  رهظی  يذـلا  امهتروص و  نم  امهیلع  ام  ردـلا و  لیـصحت  هدـکو  صاوغلا  دـیدحلا و  لیـصحت  هدـکو 

فوقولا هعنقأ  نإ  هنإف  هسفن  بهذـملا  اذـه  بحاص  هضقانم  اهتروص و  یه  یتلا  اهتایعون  هیعیبطلا و  رومـألا  صئاـصخ  یلع  فوقولا 
هکاردإ یلإ  کلسی  قیرطلا  يأ  نم  مث  هوقلاب  رمأ  هنأک  لب  هل  دوجو  یش ء ال  هفرعمب  ملعلا  نم  عنق  دقف  هروصملا - ریغلا  یلویهلا  یلع 

هروصملا ریغلا  یلویهلا  یلع  فوقولا  هعنقی  مل  نإف  هتابثإ - یلإ  انناهذأ  رجت  یتلا  یه  احفـص و  ضارعألا  روصلا و  نع  ضرعأ  دق  ذإ 
دیدـحلا سیل  دـیدحلا  طبنتـسم  نأ  رکذ  مث  هروصلا  یف  رظنلا  نع  جرخ  امف  کلذ - ریغ  هیئاـملا و  هیئاوهلاـک و  هروص  یلویهلل  مار  و 

هتعانـص هروص  وه  کلذ  لعف  بیوذتلا و  رفحلاب و  اهیلع  بتکی  یتلا  هیندعملا  ماسجألا  اهعوضوم  اهتیاغ و  وه  لب  هتعانـص  عوضومب 
.هدام وه  امب  هروص ال  وه  امب  هبلط  هقیقحلاب  وهف  یش ء  لک  بلط  هلمجلاب  يرخأ و  عئانصل  عوضوم  وه  هتیاغ و  دیدحلا  لیصحت  مث 

دوجولا یف  تدصق  امنإ  اهنإ  اولاق  الصأ و  هداملاب  اوفختـساف  هعیبطلا  ملع  یف  نیرظانلا  نم  يرخأ  هفئاط  ءالؤه  ءازإب  ماق  دق  لاق و  مث 
یلع الإ  هداملا  یلإ  تافتلالا  نع  ینغتـسا  دـقف  املع  هروصلاـب  طاـحأ  نم  نإ  هروصلا و  وه  لوـألا  دوصقملا  نإ  روصلا و  اـهیف  رهظیل 

.هینعی امیف ال  عورش  لیبس 
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نیب یتلا  تابـسانملا  اولهجی  نأب  نوعنقی  دـقف  هروصلا - حارطإ  ههج  یف  کئلوأ  امک  هداـملا  حارطإ  ههج  یف  نوفرـسم  ءـالؤه  لاـق و 
هطاحإلا وه  یقیقحلا  ماتلا  ملعلا  ناک  اذإ  هروص و  لکل  هدهمم  هدام  لک  هدام و ال  لکل  هدعاسم  هروص  لک  سیل  ذإ  داوملا  روصلا و 

هدام لاق و ال  مث  هروصلاب - انملع  لمکتسی  فیکف  هنیعم  هدام  یلإ  هرقتفم  هیعونلا  هروصلا  هیهام  تناک  همزلی و  ام  وه و  امک  یشلاب ء 
یتلا هروصلا  نأب  املع  بستکی  یش ء  لک  هوقلاب  اهنأ  وأ  اهتعیبطب  انملع  یف  یلوألا و  هداملا  نم  هروصلا  نع  دعبأ  اهیف و  اکارتشا  معأ 

یف جاتحم  هنیهارب و  یف  رقتفم  یعیبطلا  لب  هب  قوثوم  ریغ  نکمم  وأ  اـهریغ  يرخأ  هفـالخب  اـهلاوز  بجاو  اـمإ  هداـملا  هذـه  لـثم  یف 
لعفلاب یشلا ء  هیوه  وه  امب  املع  هبـستکم  هروصلا  نکل  اعیمج  هداملا  هروصلاب و  هطاحإلل  الـصحم  نوکی  نأ  یلإ  هتعانـص  مامتتـسا 
فارسإ سیل  لوقأ  یشلا ء  رهوجب  ملعلا  متتسی  اعیمج  امهنم  لاوحألا و  رثکأ  یف  هدوجو  هوقب  ملعلا  هبستکم  هداملا  هداملا و  نم  رثکأ 

.هوق هجو  نع  ولخی  هورکذ ال  ام  لب  هروصلا  حارطإ  یف  کئلوأ  فارسإ  لثم  هداملا  حارطإ  یف  ءالؤه 

کلتل هموقم  اهدوجو  قلطم  بسحب  هروصلا  هیهام  نإف  ملسمب  سیل  هنیعم  هدام  یلإ  هروصلا  هیهام  راقتفا  نم  خیشلا  هرکذ  يذلا  نإ  و 
بـسحب یه  هنیعم  وأ  هکرتشم  هدام  یلإ  هروصلا  هجاح  امنإ  یلوألا و  هداـملا  دوجول  هموقم  هیمـسجلا  هروصلا  هیهاـم  نأ  اـمک  هداـملا 

نم هدام  یلإ  هجاح  الف  هیروصلا  هیهاملا  کلت  دوجو  وه  امب  اهتیهام  دوجو  قلطم  بسحب  امأ  اهتایوه و  مزاول  اـهدارفأ و  تاصخـشت 
.الصأ داوملا 

هداملا حرطأ  نمف  اهقحاول  داوملا و  نع  ادرجم  لوصحلا  نم  اوحن  هیعیبطلا  روصلا  هذـه  نم  لکل  نأ  یلع  ناهربلا  اـنمقأ  دـق  فیک و 
نع دـعبی  ملف  هیجراـخلا  صاخـشألا  نع  هدرجملا  هقلطملا  اـهتیهام  ثیح  نم  هیعیبـطلا  عاونـألا  نـم  لـک  هیهاـمب  مـلعلا  لیـصحت  یف 
نأ بجی  اهبلاطم  نأل  هیقیقحلا - مولعلا  یف  بولطم  ریغ  صاخـشأ  یه  امب  هنیعملا  صاخـشألا  هفرعم  نأل  کلذ  دـعب و  ریثک  باوصلا 

.هریغتم ریغ  هتباث  نوکت 

یلکلا هجولا  یلع  هیعون  هعیبطل  صاخشأ  یه  امب  صاخشألا  نع  ثحب  ول  معن 
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.اعم هروصلا  هداملا و  یفرطل  اعماج  نوکی  نأب  ایرح  ثحبلا  نوکی  ذئنیح  بلاطملا و  نم  ناک 

هلالد لدی  اذک ال  اذک و  انملع  یف  یلوألا و  یلویهلا  نم  هروصلا  نع  دـعبأ  اهیف و  اکارتشا  معأ  هدام  نأ ال  نم  هورکذ  ام  نإ  لوقن  مث 
وأ هدحاو  اهنأ  یـش ء و  لک  هوقلاب  اهنأ  هفاک و  روصلل  هدام  اهنأ  یلوألا و  هداملا  لاوحأ  نع  ثحبلا  نإف  هددصب  وه  ام  یلع  هحـضاو 

هدام یه  امب  هداملا  نع  هروصلا ال  نع  اثحب  هقیقحلا  یف  کلذ  عیمج  نوکی  کلذ  ریغ  وأ  هدحولا  نم  عون  يأ  اهتدحو  نأ  هددعتم و 
ءایـشألل هدام  اهنوک  اهـسنج و  هیرهوجلاف  اهلـصف  اهـسنج و  ینعأ  هروصلا  هداـملاب و  ناـهیبش  ناـینعم  اـهیف  ربتعی  اـضیأ  یلویهلا  نإـف 

.هطیسبلا اهتیعون  تمت  اهب  یتلا  اهتیلعف  وه  یش ء  لک  هوقلاب  اهنوک  اذک  و  اهلصف -

هروصلا نم  اهنم و  تبکر  یتلا  عاونألا  نم  یـش ء  نع  اثحب  نوکی  نأ  بجی  سیل  اهباب  یف  هضحم  هوق  یلویهلا  نوک  نع  ثحبلا  نإـف 
لکل هداملا  هفرعم  ناک  ولف  یلوألا  هتدام  بناج  یلإ  تاـفتلالا  عقی  نأ  ریغ  نم  هلاوحأ  نع  هنع و  ثحبلا  عقو  ینامـسج  عون  نم  مکف 

هفرعمل الإ  لامکلا  یف  ماسجألا  عاونأ  نم  یش ء  هفرعم  سانلا  نم  دحأل  لاحتسال  عونلا  کلذ  هفرعم  یف  اهنع  ثحبلا  بجی  امم  عون -
.هفالخ یلع  رمألا  اهیلإ و  هعجارملا  یلوألا و  یلویهلا 

امب هیداملا  عاونألا  نإ  لاقی  نأ  ماقملا  اذه  یف  لابلاب  حنـس  يذـلا  هقیقح و  اهل  نوکی  نأ  اورکنأ  نیقباسلا  ءامکحلا  نم  ریثک  فیک و 
هوق و ههج  اهل  نوکی  نأ  دـب  هلاحم ال  ـال  یهف  لاـمکلا  هکرحلا و  ثودـحلا و  مدـعلاب و  هموقتم  هکرحلا  ریغتلا و  ملاـع  یف  هعقاو  یه 

نـأل هتروص - هتداـم و  هتیلعف و  هتوـق و  یتـهج  هلاـمک و  هصقن و  یبناـج  نم  دـحاو  لـک  فرعی  نأ  میکحلل  یغبنی  نذإـف  هیلعف  ههج 
اهب لمکتسا  اهوحن و  كرحت  یش ء  هروص  هتروص 

هتروص هتدام و  نع  یعیبطلا  مسجلا  بکرت  هیفیک  هفرعم  یف  ( 8  ) لصف

اندنع قحلا 

یعدتـسی کلذ  نایب  يداحتا  امهنیب  بیکرتلا  نأ  اهلهأ  هللا و  اهـسرح  زاریـش  انتدـلب  مالعأ  نم  نیرخأتملا  ضعب  هب  نطفت  اـمل  اـقفاوم 
نیتمدقم دیهمت 
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هریثک ال یناعم  نیع  هتدحوب  نوکی  ثیحب  هیلامکلا  یف  اهـضعب  نوکیف  دوجولا  هلیـضف  یف  هتوافتم  رم  امک  تادوجوملا  نأ  امهادحإ 
هلمج هیف  دجوی  دق  ذإ  ناسنإلا  لوألا  لاثم  دوجولا  یف  هصقنل  کلذک  سیل  اهضعب  هقرفتم و  الإ  هریغ  یف  اهتمرب  یناعملا  کلت  دجوی 

نوکی رخآ  یـش ء  یلإ  یـش ء  مضنی  نأ  امهدـحأ  نامـسق - بیکرتلا  نأ  امهتیناث  دامجلا و  تابنلا و  ناویحلا و  یف  هقرفتم  دـجوی  ام 
لب ایعیبط  هبیکرت  نوکی  بیکرتلا ال  اذـه  لثم  تانبللا و  نم  تیبلا  بیکرتک  لعفلاب  هرثک  بکرملا  یف  هدـح و  یلع  تاذ  امهنم  لکل 

ءازجأ ضعب  بیکرتک  تاذـلاب  ضرعلاب ال  یعیبط  اـمإ  و  ناـسنإلا - بنجب  عوضوملا  رجحلاـک  يراـبتعا  اـمإ  تیبلاـک و  یعانـص  اـمإ 
.ملعتس امک  ضعب  عم  ناویحلا 

دحاو لک  نیع  وه  دـحاو و  رمأ  كانه  نوکیف  هدـحاو  اتاذ  هب  لمکی  رخآ و  ائیـش  ریـصی  نأ  یلإ  هتاذ  یف  یـش ء  لوحتی  نأ  یناثلا  و 
مـسقلا اذه  یف  بیکرتلا  هیرهوج و  هروصب  تروصت  اذإ  هیعیبط  هدام  لک  هلمجلاب  امیکح و  راص  اذإ  نینجلاک  بکرملا  نیع  امهنم و 

.ایداحتا ابیکرت  یمسی  نأب  سأب  ال 

یلقعلا بیکرتلا  نیب  بکرملا و ال  طیـسبلا و  نیب  قرفلا  هب  لطبی  هیجراخ و ال  هؤازجأ  بکرملا  اذه  نإ  ءامکحلا  لوق  یفانی  اذه ال  و 
فالخب لصفلا  ءازإب  يذـلا  نم  سنجلا  ءازإـب  يذـلا  يأ  دوجولا  یف  درفنی  نأ  هئازجأ  ضعبل  زوجی  بکرملا  اذـه  نإـف  یجراـخلا  و 

.طقف یلقعلا  بکرملا 

نع قرافم  دوجو  اهل  نوکی  دـق  ذإ  هیناویحلا  فالخب  هتیقرفم - رـصبلا و  هیـضباق  نع  هقرافم  اـهدوجو  نکمی  ـال  هینوللا  نأ  يرت  ـال  أ 
.سحلا هایحلا و  نع  اقرافم  ناویحلا  ریغ  یف  دجوی  دق  ذإ  یمانلا  مسجلا  اذک  هیقطانلا و 

هریثک داحتالا  اذه  یلع  هجحلا  و 

هروصلا هداملا و  نیب  لمحلا  هحص  اهادحإ 

داحتالا لمحلا و  ههج  نأ  الإ  دوجولا  یف  داحتالا  وه  لمحلا  دافم  لباق و  رهوج  مسجلا  مسج و  تابنلا  ماـن و  مسج  ناویحلا  اـنلوقک 
.هیهاملا ثحابم  یف  تملع  امک  بیکرتلا  هیئزجلا و  ههج  ریغ 
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ثیح نم  هیلإ  انرـشأ  امک  بیکرتلا  اذـه  رابتعا  نأ  وه  رمألا - سفن  یف  ادـحاو  یعیبطلا  بیکرتلا  یف  نیءزجلا  نوک  هیفیک  هلمجلاب  و 
ادوجوم و ال نوکی  دق  نیءزجلا  دحأ  نأ  یلإ  ارظن  رخآلا  ریغ  امهنم  الک  ربتعا  نیءزج و  یلإ  یعیبطلا  دحاولا  اذه  للحی  نأ  لقعلل  نإ 

ناهربلا ذإ  روهمجلا  هیلع  روهشملا و  وه  امک  بکرملاب  یمسملا  اذه  یف  نیدوجو  امهل  نأ  هنیع ال  ریصی  مث  رخآلا  ءزجلا  نیع  نوکی 
نیع هنإ  ثیح  نم  رمـألا  کـلذ  مدـعنا  مث  یلـصف  یـسنج و  ناـینعم  هل  دـحاو  رمأ  نوکی  نأ  وه  و  رخآ - یـش ء  یلإ  ارظن  وأ  هبذـکی 

.هیرسقلا هیقافتالا و  تاریغتلا  یف  یناثلا  هیعیبطلا و  هیلامکتسالا  تاریغتلا  یف  لوألا  رظنلاف  رخآلا  نیع  هنإ  ثیح  نم  یقبی  امهدحأ و 

عطق اذإ  رجشلاف  ءاوه  راص  ذإ  ءاملا  علق و  وأ  عطق  اذإ  رجـشلا  یناثلا  لاثم  اناویح - تراص  اذإ  هفطنلا  اتابن و  راص  اذإ  هبحلا  لوألا  لاثم 
نم مدـعنا  ءاوه  راص  اذإ  ءاملا  یف  مـالکلا  اذـک  مسجلا و  نیع  هنإ  ثیح  نم  یقبی  یماـنلا و  نیع  هنإ  ثیح  نم  مدـعنا  هنم  عوطقملاـف 
اهنأ هیجراخلا ال  طئاسبلا  یف  امک  اضیأ  هیلقع  هیلیلحت  هیعیبطلا  تابکرملا  هذـه  یف  ءازجألاف  مسج  هنإ  ثیح  نم  یقبی  ءام و  هنإ  ثیح 

.جراخلا یف  هددعتم  تاوذ 

تذـخأ رابتعا  يأب  يرخألا  یلع  امهادـحإ  قدـص  رجی  مل  جراخلا  بسحب  مسجلا  یف  نیتفلتخم  نیتاذ  هروصلا  هداملا و  تناک  ول  ذإ 
وه وه  لاقی  و  رخآلا - یلع  امهادـحإ  لمحی  نأ  عنتمی  یجراخلا  دوجولا  بسحب  هرئاغتملا  ءازجألا  نأ  نیققحملا  ضعب  نع  لقن  امک 

هداملا نکل  لقعلا  ههیدب  اذهب  دهـشی  نکمأ  طابترا  يأ  امهنیب  ضرف  نإ  دـحاولا و  كاذ  وأ  دـحاولا  اذـه  وه  اهنم  عومجملا  لاقی  وأ 
.هعضوم یف  ملع  امک  هجوب  ذخأ  اذإ  روکذملا - بکرملا  یلع  لمحت 

لمحی امهنم  لک  هیلع و  لمحت  هروصلا  اذک  بکرملا و  نیع  نوکیف  هوذح  وذحی  نم  سیئرلا و  خیشلاک  نیققحملا  رثکأ  هب  حرص  و 
.هلاحم دحاو ال  لکلاف  يرخألا  یلع 

هیناثلا هجحلا 

الثم هثالثلا  دیلاوملا  یف  لعفلاب  هلصاح  تسیل  هیرصنعلا  ءازجألا  نأ 
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امک نایرـسلا  لولح  ءازجألا  عومجم  یف  اهلولح  نأل  اهیف  هلاح  هیتوقاـیلا  هروصلا  تناـک  ـالإ  لـعفلاب و  يراـن  ءزج  توقاـیلا  یف  سیل 
اتوقای اران و  دحاو  مسج  نوکی  لعفلاب  ران  ذئنیح  وه  يرانلا و  ءزجلا  یف  هلاح  هیتوقایلا  هروصلا  تناک  ول  اهیتبثم و  روهمج  هیلع  قبطأ 

ادوجوم يرانلا  ءزجلا  نوکی  فیک  هیلع و  اوقفتا  ام  فالخ  وه  هعبرألا و  رـصانعلا  نم  بکرم  ریغ  توقای  ققحتی  لاـحم و  وه  اـعم و 
ءازجـألا نإ  هیئاـملا و  ءازجـألل  هترواـجم  همجح و  رغـص  عم  هیف  ادوجوم  توقاـیلا  نوکی  يذـلا  لـیوطلا  ناـمزلا  یف  یفطنی  ـال  هیف و 

هلـصاح هیرـصنعلا  ءازجألا  نکی  مل  اذإف  اتوقای  رغـصلا  هیاغ  یف  ناک  نإ  هیف و  ضرفنا  ءزج  يأ  ناک  لعفلاب  هلـصاح  تسیل  هیرـصنعلا 
.لیبقلا اذه  نم  ابیکرت  الإ  اهروص  نم  اهنم و  دیلاوملا  بیکرت  نکی  مل  هثالثلا  دیلاوملا  یف  لعفلاب 

یف قباسلا  وه  ام  سیل  اناویح و  بلقنت  نأ  یلإ  اذـکه  هقلع و  بلقنت  هفطنلا  هفطن و  بلقنت  طـالخألا  اـطالخأ و  بلقنت  رـصانعلا  نإـف 
- دحاو رمأ  اهئازجأ  ءاذغلا و  نم  دحاو  لک  لب   (1) رمألا سفن  یف  هرثک  هیف  نوکت  یتح  قحاللا  وه  امیف  لعفلاب  ایقاب  تابالقنالا  هذه 
رابتعاب و هل  هدام  اهـضعب  ماسقأ  یلإ  هصاوخ - هراثآ و  بسحب  اهنم  دـحاو  لـک  مسقی  نأ  لـقعلل  معن  رمـألا  سفن  یف  هرثک  ـال  یعیبط 
یلویهلا و نأ  نم  هیئالعلا  همکحلا  یف  خیـشلا  هرکذ  ام  کـلذ  دـضعی  و  راـبتعاب - لـصف  راـبتعاب و  هل  هروص  اهـضعب  راـبتعاب و  سنج 

.ینعملا بسحب  هددعتم  تاذلا  بسحب  هدحاو  هروصلا 

هثلاثلا هجحلا 

هروصلا نوکی  نیدحتم و  انوکی  نأ  دب  الف  لعفلاب  ریـصت  اهب  یتلا  یه  هتروص  هوقلاب و  یـشلا ء  نوکی  اهب  یتلا  یه  یـشلا ء  هدام  نأ 
.ء یش  لکل  هضحم  هوق  یلویهلا  نأب  اومکح  کلذل  و  یشلا ء - کلذ  اهنیعب  یشلل ء 

ؤفاکتلا یلع  بتارملا  یفنص  یف  بترم  يوقلا  نع  هءاربلا  فرشلا و  نأ  رهاظ  تاراشإلا و  حرش  یف  هرس  سدق  یـسوطلا  ققحملا  لاق 
یتلا یلوألا و  یلویهلا  یلإ  نیبناجلا  نم  هتنم 

هللا همحر  لیعامسإ  ایداحتا ، بیکرتلا  نوکیف  رمألا  سفن  یف  هرثک  بکرملا  یف  نکی  مل  اذإ  ایمامضنا و  بیکرتلا  نوکیف  - 1
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هوقلاب یـش ء  یلویهلا  نأل  هلوق  نم  اهحرـش  یف  میدـقلا  حراشلا  هرکذ  ام  اذـک  و  هسخلا - هیاهن  یهف  هوقلاب  اهنوک  الإ  سیل  اـهدوجو 
رهوج و نذإ  یهف  عوضوم  یف  تسیل  یـش ء  یلویهلا  نأ  لیـصحتلا  باتک  تایهلإ  یف  راینمهب  هرکذ  اـم  مسجلا و  یهف  تلـصح  یتم 

.هروصلاب ائیش  لعفلاب  نوکی  نأل  اهدعی  لب  ءایشألا  نم  ائیش  لعفلاب  اهلعجی  تسیل  اهل  یتلا  هیرهوجلا 

مـسجلا هیهام  اهنأب  هروصلا  فیرعت  حـصی  مل  رمألا  سفن  یف  نیتلـصاح  نیتاذ  انوکی  نأ  یلع  امهنم  مسجلا  بیکرت  ناـک  ول  فیک و 
ءافشلا یف  خیشلا  اهفرع  امک  وه  وه  اهب  یتلا  یشلا ء  هیهام  اهنأب  هروصلا  اوفرع  مهنکل  تیبلا  هیهام  هنأب  فقـسلا  فیرعت  حصی  امک ال 
لماحلا ینعملا  یه  هتدام  وه و  وه  اـهب  یتلا  هتیهاـم  یه  هتروص  اـضارعأ و  هروص و  هداـم و  هعیبط و  مسج  لـکل  نإ  لاـق  ثیح  اـهب 

وه دحاولا  رمألا  اذه  نأل  هتیهامب  مسجلا  هروص  فیرعت  حص  هدحاو  اتاذ  انوکی  نأ  یلع  امهنم  مسجلا  بیکرت  ناک  اذإ  امأ  هتیهامل و 
.رمألا سفن  یف  دوجوملا  دحاولا  رمألا  اذه  نیع  راص  دق  امهبم و  ارخآ  ارمأ  هنم  عزتنی  نأ  لقعلل  زوجی  نأ  رمألا  هیاغ  هتروص 

هعبارلا هجحلا 

.هعابتأ خیشلا و  هب  حرص  ءامکحلا و  نم  نوققحملا  هیلإ  بهذ  امک  هل  هدام  ندبلا  ندبلا و  هروص  سفنلا  نأ 

امأ ندـبلا  نیع  سفنلاف  یـشلا ء  کلذ  نیع  وهف  یـشل ء  هنیعم  هفـصب  فصتا  اـم  لـک  ندـبلل و  هنیعم  تافـصب  فصتت  سفنلا  نإ  مث 
سلجأ انأ  لوقنف  قئاذلا  ماشلا  لکآلا  سلاجلا  كرحتملا  وه  انأب  هنم  هیلإ  ریشی  يذلا  نأ  نادجولاب  دحأ  لک  ملعی  امم  یهف  يرغـصلا 

امأ سفنلا و  اهب  تفصتا  دق  ندبلا و  تافص  اهتیصوصخب  اهلک  هذه  هراعتـسا و  زوجت و  ریغ  نم  کلذ  ریغ  قوذأ و  مشأ و  لکآ و  و 
هعوضومل هدوجو  هنیعب  وه  هسفن  یف  هدوجو  ضرعلا  نأل  نیفوصومب  موقت  هنیعملا ال  هدحاولا  هفـصلا  نأ  هماقم  یف  تبث  املف  يربکلا 

نوکی سفنلا  نأ  تبثف  دوجولا - نم  وحنب  ادـحتی  نأ  ریغ  نم  نیفلتخم  نیرمـأل  ادوجو  هسفن  یف  دـحاو  دوجو  نوکی  نأ  نکمی  ـال  و 
نأب یلوأ  روصلا  نم  سفنلا  ریغ  نأل  لصفلاب و  لـئاق  ـال  ذإ  اـهتدام  نیع  هروص  لـک  نأ  تبث  ندـبلا  نیع  اـهنأ  تبث  اذإـف  ندـبلا  نیع 

سفنلا نم  هداملا  نیع  نوکی 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


287 ص :

ندبلا نیع  نوکت  نأب 

- تایصفت تالاضعإ و 

یلویهلل هلع  روصلا  نأب  موقلا  حرص  دق  هنأ  اهدحأ 

اریثک دحاولا  اذه  راص  اذإ  لب  دحاو  یـش ء  امهنإ  ثیح  نم  تسیل  اهیف  هروکذملا  هیلعلا  نأ  هباوج  کلذ و  روصتی  امهداحتا ال  عم  و 
امهنیب ققحتی  هیلقع  هرثک  هل  ضرعی  دحاو  یش ء  دوجولا  یف  نوکی  نأ  یف  رجح  ضعبل و ال  هنم  ضعب  هیلعب  مکحی  لقعلا  نم  لمعتب 

هلصف و نأب  لیلحتلا  دعب  لقعلا  مکحی  ثیح  هلـصف  هسنج و  نم  داوسلاک  هیهاملا  دح  ءازجأ  یف  امک  هرثکلا  رابتعا  یف  هیلولعم  هیلع و 
.هیهاملا هلع  امهنم  لک  نوللا و  وه  هسنجل و  هلع  رصبلا  ضباق  وه 

اتاذ اتناک  نإ  هروصلا و  هداملا و  کلذـکف  قالطإلا - راـبتعاب  هیهاـملا  یلع  رخـآلا و  یلع  لومحم  امهدـحأ  دـیرجتلا و  راـبتعاب  اذـه 
لب طقف  امهادحإ  تسیل  تاذلا  کلت  نأل  تاذلا  کلت  یلع  اهلمح  قدصی  مل  طقف - هنوکب  ادیقم  امهادحإ  تذخأ  اذإ  نکل  هدـحاو 

اقلطم ذخأ  لب  رابتعالا  اذهب  ذخؤی  مل  اذإ  هروص و  وأ  هدام  یمـسی  رابتعالا  اذهب  ذوخأم  نیءزجلا  دحأف  اعم  يرخألا  هذـه و  نیع  یه 
اذإ اسنج و  ناک  اقلطم  ذخأ  اذإ  دـحاو  ینعم  هداملا  سنجلا و  نذإف  الـصف  اسنج و  یمـسیف  رخآلا  یلع  هیهاملا و  یلع  هلمح  قدـصل 

.هروصلا لصفلا و  لاح  کلذک  هدام و  ناک  هریغ ]  ] هؤزج نوکی  هنأب ال  ادیقم  ذخأ 

.هروصلا لصفلا و  کلذک  رابتعالاب و  نافلتخم  اتاذ  نادحتم  هداملا  سنجلا و  نأ  رهظف 

هدحاو اتاذ  هروصلا  هداملا و  نوک  اهیناث  و 

رابتعاب و هروص  هدام و  نوکی  نأ  زاجف  لعفلاب  دحاو  رمأ  كانه  ذإ  توقایلاک  ءازجألا  هباشتملا  بکرملا  یف  متی  امنإ  ترکذ  ام  یلع 
هقیقحلا هفلتخم  هددـعتم  رومأ  كانه  ذإ  کلذ  هیف  روصتی  الف  سرفلاک  ءازجألا  هباشتملا  ریغلا  بکرملا  امأ  راـبتعاب و  الـصف  اـسنج و 

.دحاو رمأ  یه  هیسرفلا و  هروصلا  نیع  هفلتخملا  رومألا  هذه  نوکی  فیکف  بصعلا  محللا و  مظعلاک و 
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یه امب  هتیوه  ماوق  یف  هتیهام و ال  ماوق  یف  الخاد  یـشلا ء  هدام  عم  تایفیکلا  هروصلا و  نم  دجوی  ام  لک  نوکی  نأ  مزلی  سیل  لوقأ 
رمأ یه  هیسرفلا  هروصلاف  ماهبإلا  هجو  یلع  هیف  ربتعی  یشلا ء  هدام  نأ  رم  دق  ذإ  تادعملا  وأ  قحاوللا  نم  نوکی  امبر  لب  هیوهلا  کلت 

ءاضعألا هذه  وه و  وه  اهب  یتلا  هتیوه  سرفلا و  تاذ  هقیقحلاب  یه  بیترتلا و  نم  وحنب  هداملا  یلع  لیعافألا  هذـه  هنع  ردـصی  دـحاو 
.هتدام یف  هلخاد  یه  تسیل  اهقحاول و  اهراثآ و  نم 

هتوم و دنع  اهنم  یـش ء  قبی  مل  اهـصوصخب  سرفلا  هدامل  ءازجأ  اهلک  رومألا  هذه  تناک  ول  هروصلا و  لاوز  دنع  دسفی  دق ال  اذـهل  و 
لولعملا لـطب  هلعلا  تلطب  اذإ  هصوصخملا و  هداـملل  هلع  تناـک  هجو  يأ  یلع  هروصلا  نـأل  کـلذ  کلذـک و  سیل  هتروص و  داـسف 

ریغ ساسحلا و  يذـتغملا و  یمانلا و  مسجلا و  وه  هیلع و  قدـصت  هریثک  ناـعم  هل  یعیبط  دـحاو  رمأ  هقیقحلاـب  سرفلا  لـب  هصوصخب 
ءاـضعألا هذـه  نم  بکرملا  سوسحملا  اذـه  هقیقحلاـب  سرفلا  هیمـسج  تسیل  و  هقیقحلاـب - سرف  وه  اـمیف  لـعفلاب  هرثک  ـالف  کـلذ 

.دوجولا هنیابتملا 

ناسنإلا هدامف  لعفلاب  هتروصب  هروصلل  هتدام  ریغ  ددـعلاب  هناکمإ  هتوق و  لماح  ینعمب  یـشلا ء  هدام  نأ  قبـس  امیف  اضیأ  انرـشأ  دـق  و 
.هروصلاب نیعتم  هتاذ  یف  مهبم  رمأ  اهنإف  رخآلا  ینعملاب  هتدام  فالخب  نینجلا  لب  هفطنلا  یه  لوألا  ینعملاب  الثم 

یف ادحاو  ادوجوم  سرفلا  مسج  سیل  لعفلاب و  هیف  هرثک  یعیبط ال  رمأ  سرفلا  هلوق  نم  دنـسلا  دیـسلا  هرکذ  امم  یلوأ  باوجلا  اذه  و 
ءازجألا نأ  رمألا  هیاغ  کلذـک  اضیأ  توقایلا  نأ  امک  هئازجأ  رئاس  مکح  اذـک  یعیبط و  دـحاو  دوجوم  نم  ضعب  وه  لب  رمـألا  سفن 
ءازجـألا نأ  يرت  ـال  هفلتخم أ  قئاـقح  سرفلا  یف  هضورفملا  هیلیلحتلا  ءازجـألا  هدـحاو و  اـهتقیقح  توقاـیلا  یف  هـضورفملا  هـیلیلحتلا 

هفلتخم بکاوک  اهـضعب  کلفلا و  مرج  اهـضعب  قئاقحلا  هفلتخم  تباوثلا  کلف  یه  یتلا  هیقیقحلا  هدـحاولا  هرکلا  یف  هعقاولا  هیلیلحتلا 
اهفلاخت عم  سرفلل  هیلیلحت  ءازجأ  امهریغ  محللا و  مظعلا و  نأب  لوقلا  نأل  کلذ  و  روصلا -
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امنإ هیرادـقملا  هیـضرفلا  همـسقلا  نأ  نم  هریغ  خیـشلا و  هققح  امل  لقعلا و  ههیدـبل  فلاخم  لـعفلاب  هدوجوم  تسیل  اـهنأ  هیهاـملاب و 
.هیهاملا هدحتم  ءازجأ  یلإ  نوکی 

هعیبط عم  نوکی  نأ  امإ  طقف و  رادقملا  عم  هربتعم  امإ  لاصتالاب  هدحولا  ءافـشلا  تایهلإ  یف  لاق  سیطارقمیذ  بهذم  اولطبأ  کلذب  و 
لکل نأ  نم  ءامکحلا  هققح  ام  یفانی  ادـحاو  الـصتم  اهلک  بکاوکلا  کـلفلا و  نوک  هفلتخم و  روص  یلإ  مسقنی  ـال  هلوق  یلإ  يرخأ 

.هکلف هکرح  ریغ  يرخأ  هکرح  بکوک 

ناسنإلا یف  لوقعم  ریغ  مترکذ  يذلا  يداحتالا  بیکرتلا  نأ  اهثلاث  و 

هراشا

مزلتـسم امهنیب  يداحتالا  بیکرتلا  و  مسج - هندـب  ءاـمکحلا و  هیلإ  تبهذ  اـمک  هداـملا  نع  درجم  رهوج  هتروص  یه  یتلا  هسفن  نـأل 
.درجملا مسجتل  وأ  مسجلا  درجتل 

سیل هداملل و  هربدم  هیناسفن  هروص  اهتروریص  اهنوکت و  لوأ  یف  لعفلاب  تادرجم  هیناسنإلا  سوفنلا  تناک  ول  رکذ  ام  مزلی  امنإ  لوقأ 
هدرجم هروص  یه  امب  یه  هدرجم و  ریصت  اهرهوج  یف  تیوق  تلمکتسا و  اذإ  مث  هتبلا  هینامـسج  سوفن  یه  امب  سوفنلا  لب  کلذک 

نأ هل  هدارفأ  نم  دحاو  لک  نأل  لعفلاب  تالوقعملا  كاردإ  هنأش  نم  ناویح  يأ  قطان  ناویح  ناسنإلا  مهلوق  ینعم  ندبلا و  عم  تسیل 
امک دحاو  رمأ  لوقعملا  لقاعلا و  لعفلاب و  هوقلاب ال  ادرجم  نوکیف  هوقلاب  لوقعم  لقاع و  وه  ناسنإ  لکف  لعفلاب - هیلقع  هروص  لقعی 

رم و

- هعینش رومأ  هنم  مزل  ءامکحلا  بهذم  نم  روهمجلا  همهوت  امک  ندبلا  سفنلا و  نم  ناسنإلا  بیکرت  ناک  ول 

هیلع قدصی  ینعم  هتافدارم  انأب و  اهیلإ  راشملا  انتاذ  نم  هرورض  مهفن  انأ  اهنم 

امب مسجلا  ذإ  كردم  هنأ  هیلع  قدصی  ال  ندبلا - وه  ینعملا  اذه  ناک  نإف  ناکملا  یف  سلاجلا  كرحتملا و  ءایشألل و  كردملا  هنأ 
عومجم یلع  قدـصی  الف  عومجملا  ناک  نإ  ناکملا و  یف  سلاجلا  هنأ  هیلع  قدـصی  الف  سفنلا  وه  ناک  نإ  كردـم و  ریغ  مسج  وه 

.هل دوجو  هل ال  هدحو  امف ال  دوجولا  نیع  یه  لب  دوجولل  هقواسم  هدحولا  فیک و  سلاج  كردم و ال  امهنأ  يدام  درجم و 
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تایلکلا كردمب  قطانلا  اورسف  قطانلا و  ناویحلاب  ناسنإلا  اوفرع  موقلا  نأ  اهنم  و 

تایلکلا و ال نع  الـضف  اکردم  سیل  هنأل  هدحو  ندبلا  یلع  رهاظ و ال  وه  اهدحو و  هدرجملا  سفنلا  یلع  قدصی  فیرعتلا ال  اذه  و 
.عومجملا یلع 

لعفلاب يداملا  لعفلاب و  درجملا  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  نأ  اهنم  و 

همکح یـشاوح  یف  فیرـشلا  دیـسلا  هرکنأ  اذهل  لوقعم و  ریغ  مسجلا  عاونأ  نم  عون  وه  ایعیبط  ادـحاو  ارمأ  امهعومجم  نوکی  ثیحب 
امهنیب بیکرت  الف  نراقملا  تحت  ندبلا  درجملا و  رهوجلا  تحت  سفنلا  وأ  رخآ  سنج  تحت  عقاو  امهنم  الک  نأب  هیلع  الدتـسم  نیعلا 

.الصأ

هب یـصفت  يذلا  امأ  هقیقحلاب و  ادحاو  ارمأ  هربدی  هلعفی و  ام  عم  لاعفلا  لقعلا  نوکی  نأ  زاجل  کلذ  غاس  ول  یلقع و  رابتعاب  الإ  مهللا 
هنأ انأ  موهفم  یلع  قدصی  هنأ  ملـسن  هلوقب ال  لوألا  یلع  هدروأ  يذلا  امأ  هرکذن  امک  دـیدس  ریغف  هوجولا  هذـه  نع  یناودـلا  همالعلا 

ثیح مسجلاب  اهقلعت  ثیح  نم  ماسجألا  تافـصب  هفـصو  هدرجملا و  سفنلا  وه  اـنأب  هیلإ  راـشملا  نأ  هریغ  خیـشلا و  رکذ  لـب  سلاـج 
هیلإ ریـشی  ماسجألا و  تافـصب  یلاعت  يرابلا  فصی  فرعلا  نأ  يرت  قئاقحلا أ ال  اهنم  صنتقی  هیفرعلا ال  تاقالطإلا  وه و  اـهنأ  مهوتی 

بحاص یتح  رباکألا  ضعب  هبکترا  نإ  هرباکم و  عون  هیفف  ماـسجألا  تافـص  تاـهجلا و  نع  ههزنت  عم  ءامـسلا  یلإ  هیلإ  هجوتلا  لاـح 
.تاحراطملا یف  قارشإلا 

ریغ مئانلا و  یهتـشملا و  لکألا و  یـشاملا و  زیحتملا و  یمانلا و  نم  هیفرع  هیزاجم  ناـسنإلا  یلع  اـهلک  تاـقالطإلا  هذـهب  لوقلا  نإـف 
امأ هینامـسجلا و  لاعفألا  تافـصلا و  هذـه  انـسفنأ  نم  دـجن  انإف  رهاظف  نادـجولا  امأ  اعیمج  ناهربلا - نادـجولا و  مداصی  امم  کـلذ 
امأ زاجملاب و  هقیقحلاب ال  تافـصلا  هذه  هیلع  لومحم - مسج  ناویح  لک  ناویح و  ناسنإ  لک  ناسنإ و  انأب  هیلإ  راشملا  نألف  ناهربلا 

.دیحوتلا ملع  یف  نوخسارلا  الإ  هملعی  میظع ال  بطخ  هلف  هزع  لج  يرابلا  یلع  هیهیبشتلا  تافصلا  ءارجإ 

هققح امک  مسج  عومجملا  اذـه  نإف  ندـبلا  سفنلا و  عومجم  وه  قطانلا  ناویحلاب  فرعملا  نإ  هلوقب  یناثلا  هجولا  نع  هرکذ  ام  امأ  و 
نکمی رهوج  هنأ  ءافشلا  یف  خیشلا 
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یه یتلا  هیعونلا  هروصلل  لخد  یعیبطلا ال  مسجلا  نإف  داـعبألا  لوبق  یف  لـخد  هئازجأ  عیمجل  نوکی  نأ  مزلی  ـال  ذإ  داـعبألا  ضرف  هیف 
یتلا سفنلل  نکی  مل  نإ  هیف و  داعبألا  ضرف  نکمی  عومجملا  اذـه  کلذـکف  ریغ  هیمـسجلا ال  هروصلا  اهل  هلوبق  لـب  کـلذ  یف  هؤزج 

.هیف لخد  هروصلا  هلزنمب  یه 

یشلا ء یلع  قتـشملا  قدص  طرـش  سیل  اهل و  هکردملا  یه  یتلا  هدرجملا  سفنلا  یلع  هلامتـشال  تایلکلل  كردم  عومجملا  اذه  مث 
درجملا کلذ  ناک  اذإ  لوقعم  ریغ  يداملا  درجملا و  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  نأ  ملـسن  انأب ال  ثلاثلا  هجولا  نع  قاقتـشالا و  إدبم  مایق 

.دودرم حودقم  امهالکف  هیف  حدقی  رخآ ال  سنج  تحت  امهنم  لک  نوک  فیرصتلا و  ریبدتلا و  قلعت  هب  اقلعتم 

هذه نأل  تذخأ  رابتعا  يأب  ضرأ  ءامس و  هنأ  ضرألا - ءامسلا و  عومجم  یلع  قدصی  نأ  مزلی  اقح  ناک  ول  هرکذ  ام  نألف  لوألا  امأ 
نوکت ناـعم  یف  حـصی  يرجی و  اـمنإ  لومحم  ریغ  اءزج  اهـضعب  بسحب  ـالومحم و  اهـضعب  بسحب  یـشلا ء  نوکی  یتلا  تاراـبتعالا 

.دوجولا هنیابتملا  رومألا  یف  دحاو ال  دوجوب  هدوجوم 

هرداصم هنیعب  وهف  داعبألل  لباق  هنأ  عومجملا  یلع  قدـصی  هنأ  عم  هیعونلا  هروصلل  ـال  هیمـسجلل  داـعبألا  لوبق  نوک  نم  ثبـشت  اـم  مث 
قدصت یتلا  یناعملا  عیمج  قادـصم  اهنیعب  یه  یـشلل ء  هروصلا  هروصلاب و  هداملا  داحتا  یف  انهاه  مالکلا  نإف  لوألا  بولطملا  یلع 

هلصفنملا هیمـسجلا  هساسح و  هیمان  داعبألل  هلباق  اهنیعب  یه  ناویحلل  هعونملا  هروصلاف  هروصلا  ههج  نم  اهیلع  دیزی  ام  عم  اهتدام  یلع 
یلع قتشملا  قدص  طارتشا  مدع  نم  هرکذ  يذلا  هیلإ و  انأموأ  امک  صخشلاب  اهعم  هدحتم  نوکت  یتلا  ریغ  داسفلا  توملا و  دنع  اهنع 

لدتسی یتلا  هلثمألا  قدصلل و  فاک  ریغ  إدبملا  یلإ  هبسنلا  درجم  داحتالا و  امإ  مایقلا و  امإ  بجی  نکل  هجو  هل  ناک  نإ  إدبملا و  مایق 
.أدبم إدبمب  سیل  ام  اهیف  عضوی  نأ  امإ  تازاجم و  امإ  اهرثکأ  ذإ  اهب  لیوعت  اهریغ ال  سمشملا و  رماتلا و  دادحلاک و  کلذ  یلع  اهب 
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نکمی مسجلا ال  هب و  روصتی  نأ  نکمی  یتلا ال  ال  یـشلا ء - کلذب  تروصت  یتلا  یه  یـشلا ء  هدام  نأب  مکاح  ناهربلاف  یناثلا  امأ  و 
هل تضرف  هفاضإ  يأ  عم  ناک  نإ  قرافم و  رهوجب  روصتی  نأ 

هرصبت اهیف  هرکذت 

ریغ ندبلا  سفنلا و  نم  ائیش  نأ  هلصاح  هانکلس  ام  ریغ  رخآ  اکلـسم  ثلاثلا  لاکـشإلا  نع  باوجلا  یف  کلـس  دنـسلا  دیـسلا  نأ  ملعا 
امهیلإ یلقعلا  لیلحتلل  لباق  رخآ  رمأل  لب  امهنم  دحاول  ادوجو  سیل  بکرملا  ققحتی  هب  يذـلا  دوجولا  اذـه  نأ  ینعمب  لعفلاب  دوجوم 
درجت وأ  درجملا  مسجتل  يأ  کلذل  مزلتسم  امهنیب  يداحتالا  بیکرتلا  نأ  ملـسن  لاق ال  هنإف  هروص  هدام و  نم  بکرم  لک  یف  اذک  و 

نم مزل  لعفلاب و  يدام  درجم و  كاـنه  نوکی  یتح  جراـخلا  یف  نیفلتخم  نیرمأ  اـسیل  هداـملا  هروصلا و  نأ  نم  تفرع  اـمل  مسجملا 
.نیروکذملا نیرمألا  دحأ  ادحاو - امهتروریص 

بتارم رئاسک  درجم  يدام و ال  الـصأ ال  ءزج  جراخلا  یف  هل  سیل  یعیبط  دـحاو  وه  طئاسولاب و  هیلإ  هفطنلا  بلقنا  دـق  ناـسنإلا  نإـف 
ضعبب هسبلت  ناک  نإ  تایلکلل و  كردـم  ساسح  مان  داعبألل  لباق  رهوج  یلإ  هراثآ  بسحب  همـسقی  لقعلا  هروکذـملا و  تاـبالقنالا 

نم یشب ء  هسبلت  مزلتسی  تایلکلا ال  كاردإب  هسبلت  زیح و  رادقم و  عضو و  هل  نوکی  نأل  امزلتـسم  ومنلا  داعبألا و  لوبقک  راثآلا  هذه 
.هثالثلا هذه  نع  درجم  هنإ  ثیح  نم  تایلکلا  كردم  وهف  هثالثلا  هذه 

یلإ ناویحلا  بلقنی  نأ  زاج  امل  مث  هثالثلا  هذه  نع  يراعلا  هب  اودارأ  نایرعلا و  ینعمب  درجملا  نإف  مهدنع  درجملاب  دارملا  وه  اذه  و 
نود نوللا  لکشلا و  رادقملا و  هیف  یقبی  هنإف  الثم  سرفلا  تام  ناک  اهنم  رخآ  ضعب  نود  ناویحلا  تافص  ضعب  هیف  نوکی  رخآ  رمأ 

.ساسحإلا ومنلا و 

كاردإ هیف  یقبی  زیحتلا و  عضولا و  رادقملا و  یقبی  رمأ ال  یلإ  ناسنإلا  بلقنا  اذإف 
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لاؤسلا أشنمف  کلذ  عانتما  یلع  لیلد  لـعفلا و ال  یلإ  هوقلاـب  هیف  ناـک  يذـلا  درجملا  جرخی  درجم  رمأ  یلإ  بلقنا  ذـئنیحف  تاـیلکلا 
روصلا ال رئاس  نأش  وه  امک  ایلیلحت  اءزج  ناسنإلا  هروص  یه  یتلا  هدرجملا - سفنلا  نوکی  نذإـف  لـعفلاب  اـم  ناـکم  هوقلاـب  اـم  ذـخأ 

.یهتنا ایبیکرت  اءزج 

هنیعب اهدوجو  هروصلا  وه  ادـحاو  ادوجوم  نأ  ارارم - هیلإ  انرـشأ  امک  هروصلاب  هداملا  داحتا  ینعم  نإـف  حیحـصب  سیل  هرکذ  اـم  لوقأ 
- امهنم لک  ذـخأ  بسحب  وه  امنإ  امهب  یلقعلا  لیلحتلا  لعفلاب و  دوجولا  اذـهب  دوجوم  اقلطم  امهنم  الک  نأ  ینعی  هداملا  وه  ام  دوجو 
طقف و داعبألل  لباق  رهوج  هنأ  هیلع  قدصی  اتابن - مسجلا  هروریـص  لیق  هیتابنلا و  هروصلل  هدام  مسجلا  الثم  رخآلا  نع  دیرجتلا  رابتعاب 

یمانلا يذـغتملا و  یه  داعبألا و  لوبق  هیرهوجلا و  ریغ  اضیأ  يرخأ  تاموهفم  دارفأ  نم  راص  اهیلإ  بلقنا  تابنلا و  هروصب  روصت  اذإ 
.دلوملا و 

سنج وه  اقلطم  ذخأ  نإ  مسجلاف  اهـضعب  دیرجت  رابتعاب  اقلطم ال  نکل  دـحاو  دوجوب  هوقلاب  لعفلاب ال  هدوجوم  یناعملا  هذـه  عیمجف 
یمانلا ینعم  یف  هروصلا  لصفلا و  رابتعا  نیب  قرفلا  اذکه  هدام و  نوکی  هیف  رخآ  یـش ء  مدـعب  ادـیقم  ذـخأ  نإ  یمانلا و  یلع  قداص 

.هیئزجلا فصو  بسحب  یه  امنإ  لیلحتلا  یلإ  هجاحلاف 

داوسلا لاثمأ  هوقلاب  هیف  دیدشلا  داوسلا  لاقی  امک  قارتفالا  دنع  هیلیـصفتلا  اهتادوجو  رابتعاب  وه  امنإ  هوقلاب  یناعملا  هذه  نوک  ینعم  و 
نأ هل  لب  لعفلاب  امـسج  ناویحلا  اذه  سیل  لوقی  نأ  دحأل  نکمی  هوقلاب و ال  ریغـصلا  لاثمأ  ریبکلا  دـحاولا  لصتملا  یف  وأ  فیعـضلا 

کلذکف اضحم  اساسح  سیل  لوقی  نأ  هل  لب  لعفلاب - اساسح  وه  سیل  لوقی  نأ  هل  نکمی  اذک ال  لعفلاب و  اضحم  امسج  سیل  لوقی 
ناک امل  نکل  لعفلاب  لقعلا  لوبق  اهیف  هوق  هدایز  عم  قلطملا  ناویحلا  هیهام  یف  هدوجوملا  یناـعملا  عیمج  لـعفلاب  هیف  دـجوی  ناـسنإلا 

روکذملا و لاکـشإلا  دری  لعفلاب  دحاو  دوجوب  نادجوی  ناضقانتملا ال  ضقانت و  وحن  لعفلاب  تایلکلا  كاردإ  هقباسلا و  یناعملا  نیب 
كاردإ ینامسجلا  دوجولا  اذه  بسحب  ناسنإلل  سیل  هوقلاب و  تایلکلل  كردملا  لقاعلا  وه  قطانلاب - دارملا  نأ  نم  هانیب  امب  هعفد 
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رخآ و دوجو  یلإ  یهتنی  یتح  روشقلا - یـشاوغلا و  نم  ریثـک  نع  يداـملا و  دوجولا  اذـه  هنع  خلـسنی  نأ  دـعب  ـالإ  لـعفلاب  لوقعملا 
لوقعم لقع و  یه  هیلقع  هروصل  هیونعم  هدام  هل  هیـسحلا  هروصلا  و  القع - هسفن  ریـصت  نأب  کـلذ  اریخأ و  قراـفم  رهوج  یلإ  بلقنی 

لعفلاب

داوملا روصلا و  نیب  داحتالاب  لوقلا  یلع  اهدورو  مهوتت  كوکش  لح  یف  ( 9  ) لصف

- هرصاعم یلع  دیرجتلا  هیشاح  بحاص  اهدروأ  امم 

یلإ اهللحی  لقعلا  نإف  طئاسبلا  یف  يرجی  یلقعلا  لیلحتلا  نإ  لاق  ادـیعب  انوب  هانیأر  ام  نیب  داحتالا و  نم  هیلإ  بهذ  ام  نیب  ناـک  نإ  و 
ام یلع  لاحلا  ناک  ولف  ضایبلا  یلإ  هبسنلاب  رـصبلل  قرفملا  داوسلا و  یلإ  هبـسنلاب  رـصبلل  ضباقلاک  اهزیمی  لصف  نوللا و  وه  سنج و 

.هروص هدام و  ضارعألا  کلتل  ناکل  هرکذ 

لکل هصوصخم  رهاوج  اهنإف  تادرجملا  یف  يرجی  لیلحتلا  اذه  لوقن  لب  هروص  هدام و  ضارعألل  سیل  نأب  حرـص  دق  خیـشلا  نأ  عم 
- یلویهلا نم  مهدارم  نأ  ملعف  فلخ  اذـه  هدرجم  نوکت  الف  هدام  اهل  نوکی  نأ  مزلیف  هریغ  نع  هزیمی  لصف  رهوجلا و  وه  سنج  اهنم 
لصفلا و وه  يذلا  لقعلا  یف  زیمملا  یلیلحتلا  ءزجلا  نم  همهوت  ام  هروصلاب  سنجلا و ال  وه  يذـلا  یلیلحتلا  ءزجلا  نم  هلیخت  ام  سیل 

.مهدنع تانکمملا  عیمج  یف  يرجی  لصفلا  سنجلا و  یلإ  لیلحتلا  نإف  مهدنع  ایدام  اقلطم  بجاولا  يوس  ام  ناکل  الإ 

دحاو و یلصفلا  ینعملا  یسنجلا و  ینعملل  لوألا  یف  دوجولا  نأ  نم  همهوت  امک  سیل  ابکرم  یمس  ام  نیب  طیـسبلا و  نیب  قرفلا  لوقأ 
هدیعبلا و هبیرقلا و  هلوصف  هسانجأ و  بسح  هریثک  تادوجوم  الثم  ناسنإلاک  یعیبطلا  دحاولا  عونلا  یف  نوکی  یتح  ددـعتم  یناثلا  یف 

تادوجوملا نوکی  نأ  عنتمی  ذإ  رکـسعلا  هدـحوک  هیرابتعا - هدـحو  اهل  هریثک  تادوجوم  لب  ادـحاو  ادوجوم  ـالثم  دـیز  نکی  مل  ـالإ 
هرثکلا عوضوم  هنیعب  نوکی  نأ  لیحتسی  هیددعلا  هدحولا  عوضوم  نأل  ادحاو  ادوجوم  ذخأ  رابتعا  يأب  دوجولا  هنئابتملا 
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.نیرابتعاب ول  و 

ام نیب  قرفلا  لـب  دوجولا  تاذـلا و  بسحب  هدـحاو  موهفملا - بسحب  هریثک  ناـعم  نم  اـبکرم  نوکی  نأ  زوجی  يددـعلا  دـحاولا  معن 
ینعم ریغ  نم  هدح  یلع  دجوی  دق  هداملا  سنجلا و  ءازإب  هیف  يذلا  ینعم  نأ  نم  هیلإ  انأموأ  يذلا  وه  ابکرم  یمسی  ام  اطیسب و  یمسی 

.ناویحلل هفطنلا  تابنلل و  رذبلاک  هروصلا  لصفلا و  ءازإب  يذلا 

نم متأ  لضفأ و  رخآ  دوجو  اهانعمل  لصح  طقف و  هداملل  ناک  يذلا  دوجولا  کلذ  لطب  هداملا  دادعتـسا  دـعب  تدـجو  اذإ  هروصلاف 
و بیرقلا - لصفلا  وه  رخآ  ینعم  عم  فرـشأ  هجو  یلع  هداملا  کلت  یلع  هقداصلا  یناعملا  عیمج  هیلع  قدـصی  ثیح  دوجولا  کـلذ 

اهـصخشب هروصلا  ناضیف  لبق  یه  تناک  یتلا  هداملا  تسیل  اهتدام و  یلع  هبترتم  تناک  ام  عیمج  هضئاـفلا  هروصلا  هذـه  یلع  بترتی 
.هروصلاب دحتی  يذلا  یسنجلا  ینعملا  یه 

ینعملا اذـک  اعون و  هیهام و  هیجراخلا  هداملاب  تدـحتا  هیلقع  هدام  ناـک  یلـصفلا  ینعملا  نع  لـقعلا  هدرج  اذإ  یـسنجلا  ینعملا  لـب 
لقعلا و یف  اهنأل  هیجراـخلا  هروصلا  ریغ  دوجولا  یف  یه  هیلقعلا و  هروصلا  هل  لاـقی  یـسنجلا - ینعملا  نع  لـقعلا  هدرج  اذإ  یلـصفلا 

.جراخلا یف  هذه 

هروص هدام و  ضارعألل  سیل  مهلوق  امأ  و 

یشلا ء هدام  هبسن  لیلحتلا  دنع  هیلإ  هتبسن  ینعم  اهل  سیل  هنأ  هیجراخ ال  هینامسج  هدام  اهل  سیل  اهانعم  هروص  هدام و  تادرجملل  و ال 
.هروصلا یلإ  هداملا  هبسن  دوجولا  یلإ  هیهاملا  هبسن  اولعج  مه  فیک و  هیلإ 

درجم یلع  طیـسبلا  بکرملا و  یلع  هروصلا  هداملا و  قالطإ  سیل  یبیکرت و  جوز  هاوس  ام  هقیقحلا و  طیـسب  بجاولاف  خیـشلا  لاـق  و 
مامت یه  هتروص  یـشلا ء و  کـلذ  هقیقح  اهبـسحب  متی  ـال  اـم  یه  یـشلا ء  هداـم  نـأل  موهفملا  یف  داـحتالا  نود  یظفللا  كارتشـالا 

.اهتقیقح

فلاخی تابکرملا  یف  رصانعلا  روص  ءاقب  یفن  نم  هلیخت  ام  نإ  لاق  مث 
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يوعد نایرـسلا و  لولح  ءازجألا  عیمج  یف  ـالثم  هیتوقاـیلا  هروصلا  لولح  نأ  نم  هرکذ  اـم  ءاـمکحلا و  نم  نوربتعملا  هیلع  قبطأ  اـمل 
یه یتلا  هبکرملا  هئازجأ  عیمج  یف  هیراس  الثم  هیتوقایلا  هروصلا  نأ  خیـشلا  مالک  نم  دافتـسی  يذـلا  لـب  عونمم  کـلذ  یلع  مهقاـفتا 

ضعب نود  یشلا ء  ءازجأ  ضعب  یف  ایراس  یـشلا ء  نوکی  نأب  سأب  و ال  هیرـصنعلا - هطیـسبلا  هئازجأ  نود  هیجازملا  هیفیکلل  هضورعم 
ثیح نم  یمیلعتلا  مسجلا  یف  راس  حطـسلا  طقف و  لوطلا  ثیح  نم  حطـسلا  یف  راس  هنإف  طخلاک  ضعب  نود  تاـیثیحلا  ضعب  نم  وأ 

.قمعلا نود  ضرعلا  لوطلا و 

ماوق یف  هلخاد  ریغ  اـهتوبث  ریدـقت  یلع   (1) رـصانعلا روص  ءاقب  نإ  مث  نایعألا  کئلوأ  نع  لـقنلا  نود  ناـهربلا  وه  عبتملا  ـالوأ  لوقأ 
هیتوقایلا هروصلا  ققحت  ضرف  ول  یتح  اهتاذ  یف  روصلا  مهبم  رمأ  هداملا  ذإ  اهتدام  یه  امب  اهتدام  ماوق  یف  الثم و ال  هیتوقاـیلا  هروصلا 
هتفارصب هدوجوم  ریغ  رـصانعلا  نم  ائیـش  نأ  نییبت  هدایز  جازملا  ثحبم  یف  نیبنـس  انأ  یلع  اتوقای  ناکل  هدام  یف  وأ ال  يرخأ  هدام  یف 

.هیعیبطلا عاونألا  هذه  یف 

رصانعلا تادوجو  اذک  هیتوقایلا و  هیهاملا  یف  اهل  هیلخدم  توقایلا ال  یف  اهققحت  ریدقت  یلع  رصانعلا  تادوجو  نأ  یلع  لدی  يذلا  و 
- طالخألا رـصانعلا و  نم  هبکرم  اماسجأ  يرن  انأ  وه  لیـصحتلا و  باتک  یف  راینمهب  هلاق  ام  ناویحلا  یف  اـهل  هیلخدـم  ـال  طـالخألا  و 

تـسیل هیمـسج  هیـصوصخ  ماـسجألا  هذـهل  ـالوأ  نوکی  نأ  بجیف  لـلحتی  اـم  لدـب  بلطت  ومنت و  وذـغت و  هدارـإلاب  كرحت  سحت و 
ردصی مل  هیمسج  هیصوصخ  اهل  سیل  ام  نإف  اهئازجأل 

متی نکل ال  کلذـک  ناک  نإ  اذـه و  لوقأ  ایداحتا - ابیکرت  توقاـیلا  یف  هروصلا  هداـملا و  نیب  بیکرتلا  نوک  اـهءاقب  یفاـنی  ـالف  - 1
یف هیراس  هیتوقایلا  هروصلا  نأل  اتوقای  اران و  الثم  دحاولا  یشلا ء  ناکل  هیقاب  توقایلا  یف  رصانعلا  روص  تناک  ول  هنأب  هیلع  لالدتسالا 

هللا همحر  لیعامسإ  ربدتف ، رهاظ  هرس  سدق  هرکذ  ام  یلع  لالدتسالا  هیمامت  مدع  هرس و  سدق  فنصملا  مالک  یف  رم  امک  اهلحم 
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ومن هیرـصنعلا  هئازجأ  هطالخأ و  نم  دحاو  لکل  سیل  هنإف  مسجلا  اذهب  صتخی  للحتی  ام  بلط  ءاذـتغالا و  ومنلا و  صاخ و  لعف  هنع 
.ندب وه  امب  ندبلل  ومنلا  نیع و  وه  امب  نیعلل  راصبإلا  لب  راصبإ  نیعلا  ءازجأ  نم  دحاو  لکل  سیل  امک  ءاذتغا  للحت و ال  و ال 

نوکی ام  لک  نأل  هوقلاب  نذإ  اهیف  ءازجألا  دوجوف  اهئازجأ  نم  دـحاو  لکل  تسیل  ماسجأ  هیـصوصخ  تاتابنلا  تاـناویحلل و  نأ  نیبتف 
یف خیـشلا  مالک  نم  لالدتـسالا  ضرعم  یف  هلقن  ام  نإ  یناودـلا  لضافلا  لاق  مث  همـالک  یهتنا  هوقلاـب  هیف  ءازجـألاف  لـعفلاب  هتدـحو 

اـسنج امهنوک  ثیح  نم  امهداحتا  تاذلاب  هروصلا  یلویهلا و  داحتا  نم  هدارم  نوکی  نأ  زاوجل  هبولطم  یلع  لدی  هیئالعلا ال  همکحلا 
هدـحو بیکرتلاب  اـمهل  هضراـعلا  هدـحولا  نأ  تاذـلاب  اـمهداحتا  نم  هدارم  لوقن  لـب  هروص  یلویه و  اـمهنوک  ثیح  نم  ـال  الـصف  و 

.هدحاو تاذ  امهنم  فلأتی  ام  کلذل  هرشعلا و  رکسعلا و  هدحوک  هیرابتعا  هدحو  هیقیقح ال 

امک ضرعلاب  ءام  تراص  الثم  هیئاملا  هروصلا  لولحب  تلـصحت  اذإ  یلویهلا  نأ  هانعم  نإف  هحرـش  تاراشإلا و  نع  لقن  اـم  کلذـک  و 
و یضرع - داحتا  وه  اهتاعوضوم  تایضرعلا و  نیب  داحتالاک  انهاه  يذلا  داحتالاف  ضرعلاب  دوسأ  راص  داوسلا  هیف  لح  اذإ  مسجلا  نأ 
یلویهلا و نیب  داحتالا  نأ  الوأ  هرکذ  يذـلا  امأ  لوقأ  یهتنا  اهتاضورعم  تایـضرعلا و  یف  امک  ثلاث  امهنم  لصحی  نأ  کلذ  یفانی  ال 

اهل دوجو  يأ  بسحب  یلویهلا - نأ  یعدن  انإف ال  دوصقملاب  فارتعا  هقیقحلا  یف  وهف  الصف  اسنج و  امهنوک  ههج  نم  وه  امنإ  هروصلا 
یف هروصلا  دوجو  هنیعب  وه  دوجولا  کلذ  هروصلا و  نیع  نوکی  هبـسحب - دوجولا  نم  اوحن  اهل  نأ  یعدن  لب  هروصلاب  هدـحتم  نوکت 

.هداملا نع  ادرجم  لقعلا  یف  رخآ  دوجو  هروصلل  جراخلا و 

هیقیقح هدحولا  نوک  نإف  هءادرلا  هیاغ  یف  هیرابتعا  هیقیقح ال  هدـحو  بیکرتلاب  امهل  هضراعلا  هدـحولا  نأ  نم  ایناث  هرکذ  يذـلا  امأ  و 
امهترثک لعفلاب و  هدحو  امهتدحو  نوکیف  هریثک  ءایشأ  نیع  یتاذلا  هدوجوب  یشلا ء  کلذ  نوک  نع  هرابع  یش ء  یف 
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لطاب اضیأ  وهف  اثلاث  هرکذ  يذلا  امأ  اهیلع و  هداملا  ینعم  لمحل  اقادصم  اهتاذل  هروصلا  نوک  نم  انل  هنیعب  بولطملا  وه  اذـه  هوقلاب و 
نیئیـش نیب  هدحولا  تناک  یتم  اهنأل  هیقیقح  امهل  هضراعلا  هدحولا  نأ  نم  اقباس  هب  فرتعا  ام  یفانی  هنأ  امهدحأ  نیهجو  نم  فیخس 

ققدـملا و ربحلا  اذـه  هب  فرتعا  امک  نیققحملا  دـنع  زاجملاب  ام  وه  ضرعلاب  ام  نأل  ضرعلاب  تاذـلاب ال  امهنیب  داحتالا  ناک  هیقیقح 
.قیقحتلا لهأ  یلع  یفخی  امم ال  کلذ  یف  ضرعلا  هروصلا و  نیب  قرفلا 

لوقی هتروصب و  ءام  ءاملا  ضرعلاب و  داـحتا  ءاـملا - قلطملا و  مسجلا  نیب  داـحتالا  نإ  لوقی  نأ  هریـصبلا  لـهأ  یلع  بهذـی  فیک  و 
اذإ هروصلا  هداـملا و  کلذـکف  دـحاو  دوجوب  نادوجوم  لـصفلا  سنجلا و  فیک و  ضرعلاـب  داـحتا  لـصفلا  سنجلا و  نیب  داـحتالا 

هـصاخ لصفلا  هلـصفل و  ماع  ضرع  سنجلا  نأب  ءامکحلا  لوق  اوعمـس  اـمل  مهنأ  مهـضعبل  مهولا  اذـه  أـشنم  لـعل  نیتقلطم و  اتذـخأ 
لطاب کـلذ  دوجولا و  یف  اـمهنیب  هیـضورعملا  هیـضراعلا و  نأ  اومعزف  دوجولا  ضراوع  هیهاـملا و  ضراوع  نیب  اوقرفی  مل  سنجلل و 

ریغ امهدـحأ  موهفم  نأ  ینعمب  موهفملا  دـحلا و  بسحب  امهنیب  قرفلا  امنإ  هلـصحی و  يذـلا  سنجلا  دوجو  هنیعب  لصفلا  دوجو  نإـف 
.ناویحلا دوجو  هنیعب  قطانلا  دوجو  نأ  عم  سکعلا  اذک  ناویحلا و  نم  موهفملا  نع  جراخ  الثم  قطانلا  موهفمف  رخآلا  موهفم 

نأ هدارمف  وه  وه  اهب  وه  مسجلا  نأب  مسجلا  هروص  فصو  ثیح  یـشلا ء  هیهام  اهنأب  هروصلا  فرع  خیـشلا  نأ  لقن  ام  اـمأ  لاـق و  مث 
.هیببسلل اهب  وه  هلوق  یف  ءابلاف  هروصلا - ببسب  لعفلاب  مسجلا  لوصح 

ام مث  اناسنإ  هتیهام  ببـسب  ریـصی  الثم ال  ناسنإلا  ذإ  هیببـسلا  یفن  اهب  دارملاـف  وه  وه  یـشلا ء  هب  اـمب  هیهاـملا  فیرعت  یف  ءاـبلا  اـمأ  و 
هیهامب لصفلا  فیرعت  زوجی  امک ال  ملـسم  ریغ  هتیهامب  مسجلا  هروص  فیرعت  حصی  دوجولا  یف  امهداحتا  ریدقت  یلع  هنأ  نم  همهوت 

اهب اضیأ  یلویهلا  فیرعت  زاجل  دوجولا  یف  امهداحتا  یلإ  ارظن  کلذ  حص  ول  یشلا ء و 
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.هدنع هروصلا  یلویهلا و  نیب  كرتشم  داحتالا  نإف 

امم ال اذـه  هیهاملا و  نع  اجراخ  هدـنع  سنجلا  یه  یتلا  یلویهلا  تناک  هدـنع  لصفلا  اهنیعب  وه  هتیهام و  مامت  هروصلا  تناـک  ول  مث 
اذوخأم نوکی  ذـئنیح  وه و  امب  اهنع ]  ] هنع لاؤسلا  باوج  یف  اهنع ]  ] هعوقو زاجل  یـشلا ء  هیهاـم  هروصلا  تناـک  ول  لـقاع و  هب  لوقی 

.یهتنا فلخ  اذه  وه  ام  باوج  یف  لصفلا  عقیف  الصف  ناکف  هیلع  قدصیل  اقلطم 

یشلا هیهام  لیق  اذإف  ریغلا  هیببس  یفن  اهب  داری  نکل  هیببسلا - ینعم  وه  دحاو  ینعمب  تلمعتسا  نیعضوملا  یف  ءابلا  نأ  رهاظلا  نإ  لوقأ 
هروصلا نأ  هانعم  مسجلا  کلذ  اهب  یتلا  یه  مسج  هروص  لیق  اذإ  اذـک  رخآ و  یـش ء  ببـسب  هتیوه  تسیل  يأ  وه  وه  اهب  یتلا  یه  ء 

هل و ال هجو  امم ال  هتیهامب  یشلا ء  هروص  فیرعت  همیلست  مدع  مث  اهریغ  یش ء  یلإ  هتقیقح  یف  مسجلا  کلذ  جاتحی  تلـصح ال  اذإ 
.هیف دنتسم 

هیهاملا و موهفم  هتعیبط و  لصفلا و  موهفم  نیب  طلخلا  نم  هئـشان  هطلاـغم  هیف  یـشلا ء  هیهاـمب  لـصفلا  فیرعت  زوجی  ـال  اـمک  هلوق  و 
قطانلا فرعی  نأب  هتیهامب  یـشلا ء  لصف  فیرعت  یف  دحأل  رجح  الف  الإ  دیدحتلا و  نیب  فیرعتلا و  قلطم  نیب  طلخلا  نم  وأ  اهقادصم 

.موق دنع  قطانلا  نم  فرعأ  رهشأ و  ناک  امبر  قدصلا و  یف  هل  واسم  قطانلا  یلع  قداص  ناسنإلا  موهفم  نإف  ناسنإلاب  الثم 

اهنیعب یه  لصفلا  اهب  يذاحی  یتلا  هروصلا  نوک  نم  هیلإ  انبهذ  ام  یلع  امیس  لصفلل  دح  لب ال  هیهاملاب  لصفلا  دیدحت  نکمی  معن ال 
یه یـشلا ء  اذه  هروص  نأ  یلإ  بهذ  نم  ادوجو و  هعم  هدـحتم  اموهفم  ادـح و  دوجولا  نع  هجراخ  هیهاملا  تادوجولا و  نم  دوجو 
زاج کلذـک و  اضیأ  هداملا  نوکی  نأ  مزل  یتح  دوجولا  یف  امهنیب  داحتالا  درجمل  کـلذ  لـعفی  مل  رکذ  اـمب  اـهفرع  هتیهاـم و  ماـمت 

.رکذ امب  اهفیرعت 

هیهام مامت  الثم  ناسنإلا  نإـف  عونمم  هرخآ  یلإ  وه  اـم  باوج  یف  اـهعوقو  زاـجل  یـشلا ء  هیهاـم  ماـمت  هروصلا  تناـک  ول  هلوق  اـمأ  و 
.دوجولا هیهاملا و  نیب  هابتشالا  نم  تأشن  هطلاغم  هرکذ  ام  لب  هنع  لاؤسلا  باوج  یف  عقاو  ریغ  ناویحلا و 
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نأ تملع  دق  وه و  امب  هنع  لاؤسلا  باوج  یف  یـشلا ء - دوجو  عوقو  نکمی  اهنیع و ال  هتیهام و  مامت  یـش ء  لک  دوجو  نأ  يرت  أ ال 
.ضرعلاب هتایضرع  تاذلاب و  هتایتاذ  عیمج  دوجو  هنیعب  یش ء  لک  دوجو  هنیعب و  هدوجو  یه  یشلا ء  هروص 

ریرسلا لاق  یتح  کلذ  نایب  یف  غلاب  هتدامب و  یـشلا ء ال  کلذ  وه  هتروصب  یـش ء  لک  نأب  هلئاسر  ضعب  یف  صن  خیـشلا  نأ  ملعا  و 
سفن ریـصت  اهنأ  اهتیاغ  همکحلا و  ءانتقا  هدـئاف  یف  اورکذ  ءامکحلا  هدـیدحب و  ـال  هتدـحب  فیـس  فیـسلا  هتبـشخب و  ـال  هتئیهب  ریرس 

هذـه روص  سفنلا  یف  لصح  اذإف  هتدامب  هتروصب ال  ملاع  ملاعلا  نأب  نیلدتـسم  یـسحلا  ملاعلا  اذـهل  ایهاضم  ایلقع  املاع  اهب  ناـسنإلا 
یـش ء لک  هروص  نأ  مالکلا  اذه  نم  ملعف  ایلقع  املاع  سفنلا  تناک  یلقع  هجو  یلع  اهیف  ام  رـصانعلا و  كالفألا و  نم  تادوجوملا 

.هتیهام دوجو  اهدوجو  هتقیقح و  مامت 

هرصبت

لب ءامکحلا  نم  لقنلا  درجم  یلع  سیل  اهریغ  همیظعلا و  تامهملا  نم  وه  يذـلا  بلطملا  اذـه  یف  انم  دامتعالا  لیوعتلا و  نأ  ملعا  و 
هدشل بلطملا  اذـه  هابتـشالا و  طلخلا و  راثم  ظفللا  هعیبط  نأ  یلع  نانیمطا  هدایز  بلقلل  عقوت  تقفاو  اذإ  مهلاوقأ  نأ  الإ  ناهربلا  یلع 

ماکحألا و هجو  یلع  لصألا  اذـهل  انعذـم  ناـک  هبارتأ  خیـشلاک و  لـئاوألا  دـعب  همکحلاـب  نیروهـشملا  نم  ادـحأ  فرعأ  مل  هضومغ 
.روهشملل هفلاخم  نیناوق  هدع  یلع  هئانتبال  مامتإلا 

.ادوجوم یش ء  لک  یف  دوجولا  نوک  اهنم 

.فعضتلا دادتشالا و  لبقی  دحاولا  دوجولا  نوک  اهنم  و 

.هتاذ یف  دادتشالا  هکرحلا و  لبقی  رهوجلا  نأ  اهنم  و 

.هدوجو هدش  یه  هتروص  دوجولا و  یف  هفعض  ههج  اهنیعب  یه  یشلا ء  هدام  نأ  اهنم  و 
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اهب هدحتم  هدرجملا و  روصلل  هدام  ریصت  نأ  هوق  اهیف  هینامـسج - هعیبط  اهنوک  عم  سفنلاک  هینامـسجلا  روصلا  ضعب  نأ  زیوجت  اهنم  و 
.هینامسجلا هداملا  نیع  یه  کلذ  لبق  تناک  دق  یه و  یه  نوکی  ثیحب 

اهتادوجو نم  فرـشأ  یلعأ و  هجو  یلع  طیـسبلا  کلذ  دوجوب  تدـجو  دـق  هریثک  تایهام  نیع  طیـسب  رمأ  نوکی  نأ  زیوجت  اـهنم  و 
- تاراشإلل نیحراشلا  راینمهبک و  هریغ  خیـشلا و  تاملک  نم  انلقن  يذـلاف  هضماغلا  ثحابملا  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  هیلیـصفتلا  هصاـخلا 
عاش و يذـلاف  الإ  کلذ و  مهداعبتـسا  هلوص  و  نیرکنملا - راکنإ  هروس  رـسک  هلقن  نم  ضرغلاف  مهناسل  یلع  قحلا  هب  هللا  يرجأ  اـمم 

.هرثکلا فصوب  لعفلاب  نادوجوم  ناءزج  هیف  دجوی  یعیبطلا  بکرملا  نأ  وه  هریغ  ءافشلاک و  بتکلا  یف  عاذ 

يذلا لوبقملا  هیهام  یشلا ء  کلذ  نکی  مل  هتیهامل  لباق  یش ء  كانه  سیل  هنأل  هتاذ  هیهام  هنإف  طیسب  لک  ءافشلا و  تایهلإ  یف  لاق 
هدح و ال لباقی  یـش ء  كانه  ناک  ول  هتیهامل و  لباق  وه  يذـلا  وه  سیل  هتروص  هتروص و  نوکی  ناک  لوبقملا  کلذ  نأل  هل  لصح 
ام عیمج  یلع  لدی  یـشلا ء  دـح  لب  اهدـحو  هروصلا  نم  وه  سیل  تابکرملا  نم  دـحلا  نإف  یه  ام  یه  اهدـحو  هروصلاب  تابکرملا 

.هجوب هداملا  نمضتی  اضیأ  وه  نوکیف  هتاذ  هب  موقتی 

یف هیهاملا  نم  ءزج  امئاد  هروصلا  و  تابکرملا -] یف  هروصلا  هیهاملا و  نیب   ] روصلا تابکرملا  یف  هیهاملا  نیب  قرفلا  فرعی  اذـهب  و 
امأ اهتاذ و  اهتیهام  اهتاذ و ال  اهتروص  الف  تاـبکرملا  اـمأ  اـهیف و  بیکرت  ـال  هنـأل  هتاذ  اـضیأ  هتروص  نإـف  طیـسب  لـک  تاـبکرملا و 
نم دـیزأ  وه  و  هداملل - هنراقم  هروصلا  نوکب  یه  ام  یه  امنإ  یه و  ام  یه  هب  ام  یهف  هیهاملا  امأ  و  اهنم - ءزج  اـهنأ  رهاـظف  هروصلا 

سفن یه  هیهاملا  بکرملا و  وه  ام  وه  اذـه  نإف  هداملا  هروصلا و  عومجم  وه  لب  اـضیأ  ینعملا  اذـه  سیل  بکرملا  هروصلا و  ینعم 
یف لاق  و  هروصلا - هداملل و  عماجلا  بیکرتلا  اذـه  سفن  یه  هیهاملا  بیکرتلا و  اذـه  هیلإ  فاـضی  اـم  دـحأ  هروصلاـف  بیکرتلا  اذـه 

.فانصأ یلع  داحتا  اهیف  نوکی  یتلا  ءایشألا  اهنم  رخآ  عضوم 
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نأ یلع  هروصلاب  لعفلاب  ریـصی  امنإ  هجوب و  هتاذ  دارفناب  هل  دوجو  ائیـش ال  هداملا  نوکیف  هروصلا  هداملا و  داحتاک  نوکی  نأ  اهدـحأ 
.امهنم ادحاو  سیل و ال  عومجملا  نوکی  رخآلا و  امهدحأ  سیل  هنع - اجراخ  ارمأ  هروصلا  نوکی 

امإ دـحاو  یـش ء  اهنم  لصحیف  دـحتت  اهنأ  الإ  ماوقلا  یف  رخآلا  نم  اینغتـسم  هسفن  یف  اـهنم  دـحاو  لـک  نوکی  ءایـشأ  داـحتا  یناـثلا  و 
.جازتمالا هلاحتسالاب و  امإ  بیکرتلاب و 

لعفلاب موقی  يذلاب  لعفلاب  موقی  يذلا ال  موقیف  لعفلاب - موقی  اهضعب  هیلإ و  مضنا  امب  الإ  لعفلاب  موقی  اهـضعب ال  ءایـشأ  داحتا  اهنم  و 
اضعب و ال اهـضعب  اهنم  تادـحتملا  نوکی  اـهلک ال  ماـسقألا  هذـه  ضاـیبلا و  مسجلا و  داـحتا  لـثم  هدـحتم  هلمج  کـلذ  نم  عمتجی  و 

.ؤطاوتلا لمح  رخآلا  یلع  اهنم  یش ء  هتبلا  لمحی  اهءازجأ و ال  اهتلمج 

نأ زوجی  ینعم  لقعی  دق  نهذـلا  نإف  هیلإ  مضنی  نأ  یـشلا ء ال  کلذ  نوکی  نأ  امهنم  یـشلا ء  اذـه  هوق  یـشب ء  یـش ء  داحتا  اهنم  و 
.هلصفب سنجلا  داحتا  هیفیک  یف  هرکذ  ام  رخآ  یلإ  هریثک  ءایشأ  هنیعب  ینعملا  کلذ  نوکی 

هیجوت نکمی  بکرملا  یف  هروصلل  هیهاملا  هریاغمب  و  هروصلا - هداملا و  نیب  هریاغملاب  هیف  اومکح  موقلا  تارابع  نم  دجو  املک  لوقأ 
.داحتالا یفانی  هجوب ال  مالکلا  کلذ 

اسنج و امهنوک  رابتعا  بسحب  هروص ال  هروصلا  هدام و  هداملا  نوک  رابتعا  بسحب  امهنیب  هریاغملاب  مکحلا  لاقی  نأـبف  لوـألا  یف  اـمأ 
.الصف

تملع دـق  یجراخلا و  ینوکلا  اهدوجو  بسحب  هروصلا - یه  هیهاملا  ریغ  اهنأب  مکح  ثیح  هروصلا  نم  دارملا  نأبف  یناثلا  یف  امأ  و 
هروصلا اهب  دـیرأ  هیهاملا  نیع  اهنأب  مکح  ثیح  داسفلا  نوکلا و  لـعفلا و  هوقلا و  نم  هبکرم  یه  جراـخلا  یف  هیعیبط  هروص  لـک  نأ 

یلقعلا یلالقتسالا  اهدوجو  بسحب 
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الیدعت احرج و  هروصلا  هداملا و  نیب  داحتالا  یف  لوقلا  همتت  یف  ( 10  ) لصف

عم هدـحتم  سفنلا  تناک  اذإف  ادرجم  الإ  نوکی  ال  تایلکلا - كردـم  نأ  یلع  لد  دـق  ناهربلا  نأ  ملعت  تنأ  یناودـلا و  همالعلا  لاـق 
دعب الإ  تایلکلا  كردـم  نوکی  نأ ال  مزلیف  هیلکلا  هروصلا  هیف  عبطنی  مل  هلیخت  امک  توملاب  ادرجم  ریـصت  اـمنإ  دوجولا و  یف  ندـبلا 

.توملا

یلع هبترتملا  راثآلا  نوکی  ندـبلا ال  تالاحتـسا  بتارم  نم  سفنلا  تناـک  اذإـف  درجملا  یلإ  يداـملا  هلاحتـسا  روصتی  فیک  اـضیأ  و 
راثآ هفطنلا و  یف  دـجوت  هقلعلا ال  راثآ  ءاذـغلا و  یف  دـجوت  هفطنلا ال  راثآ  نأ  اـمک  هلاحتـسالا  ققحتی  مل  اـم  لـعفلاب  الـصاح  درجتلا 

.یهتنا هقلعلا  یف  دجوت  ندبلا ال 

نیب كرتشملا  یلقعلا  اهدوجو  بسحب  تایلک  یه  امب  تاـیلکلل  نیکردـم  مهنوکت  نآ  یف  رـشبلا  دارفأ  نأ  یلع  ناـهرب  لد  اـم  لوقأ 
درجت نأ  اهنأش  نم  لعفلاب - هیئزج  هوقلاب  هیلک  جراخلا  یف  هدوجوملا  هیهاملا  نأ  امک  لب  زیحت  عضو و  رادقم و  هبئاش  ریغ  نم  هرثکلا 

نع عزتنت  نأ  اهنأش  نم  ذإ  هوقلاب  هلقاع  اهل  هکردملا  هیناسنإلا  هوقلا  کلذک  عزن  دیرجت و  لمعتب و  یـشاوغلا  اهنع  عزتنت  داوملا و  نع 
دحتم لقاعلا  نأ  یلع  ناهربلا  انمقأ  دـق  فیک و  لعفلاب  تاـیلکلل  هکردـم  يأ  هلقاـع  کـلذ  دـنع  ریـصتف  اهیـشاوغ - هداـملا و  اهـسفن 

.لعفلاب ایلک  كردی  نأ  عنتمی  لعفلاب  یلکلا  دوجو  اهدوجو  رصی  مل  ام  كردملاف  لوقعملاب 

هأشنلا هبیرقلا  هینامـسجلا  هیوهلا  نأ  معز  نم  لوق  فخـسأ  امف  هدحاو  هبترم  كاردإ  لک  یف  كردملا  كردـملا و  هبترم  هلمجلاب  و 
نأ مزلیف  هلوق  لعفلاب و  هدرجملا  تایلکلا  تاذـل  هتاذـل و  هلقاع  وه  ام  وه  اهب  یتلا  هتروص  نوکت  نینجلاک  تابنلا  دامجلا و  هأـشن  نم 

توملا دعب  الإ  تایلکلل  هکردم  نوکت  ال 
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ماتلا لقعتلا  نکل  لوقعمل  كاردإ  لقعت و  لک  یف  هنم  دـب  ـالف  هعیبطلا  ملاـع  نع  سفنلا  فارـصنا  نع  هراـبع  ناـک  نإ  توملا  لوقأ 
يرخأ و ههجب  هیدام  ههجب  هدرجم  سفنلا  نوکی  امبر  صقانلا و  فارصنالا  همزلی  صقانلا  لقعتلا  ماتلا و  فارصنالا  همزلی  تالوقعملل 

توملا ناک  نإ  یتش و  تاماقمل  هعماج  هدحو  اهل  لب  هریثک - ءایـشأب  دحتی  یتح ال  اههابـشأ  هطقنلا و  هدـحوک  تسیل  سفنلا  هدـحو 
یفانی امم  لعفلاب  القع  اهنوک  لعفلاب و ال  القع  سفنلا  هروریص  یف  اطرـش  کلذ  سیلف  سفنلا  قلعت  هیلباق  نع  ندبلا  داسف  نع  هرابع 
ندبلا امیـس  لامکتـسالا  لبق  الوأ  سفنلا  تناک  ام  هبـش  لقعلا  رون  نم  عاعـش  هلزنمب  یه  یتلا  اهاوق  ضعبب  یعیبطلا  مسجلا  ربدـی  نأ 

نکل ندبلا و  نع  هدرجم  مونلا  هلاح  یف  سفنلا  نأ  يرت  لاعفلا أ ال  لقعلا  رون  نم  هعمل  هیفکی  ذإ  هتدام  تنهو  هتوق و  تفعـض  يذلا 
.هنایب قبس  امیف  هانتبثأ  دق  رهوجلل و  دادتشالا  یفن  یلع  هانبمف  درجملا  یلإ  يداملا  هلاحتسال  اهراکنإ  امأ  اهاوق و  ضعبب  ندبلا  ربدت 

.کلذ لبق  سفنلا  یلع  بترتی  مل  لقعلا  هجرد  یلإ  سفنلا  هلاحتسا  یلع  تایلکلا  كاردإ  فقوت  ول  هلوق  امأ  و 

لصف هلزنمب  لقعلا  دوجو  هوق  ینعأ  هوقلا  هذه  هدادعتـسا و  كاردإلا و  کلذ  هوق  الوأ  اهیلع  بترتملا  نأ  نم  هیلإ  انرـشأ  ام  باوجلاف 
اهل هریثک  تالاحتسا  دعب  لعفلاب  القع  ریصی  مث  ینالویه  لقع  الوأ  سفنلا  ذإ  یلویهلا  لصف  هلزنمب  مسجلا  دوجو  هوق  نأ  امک  سفنلا 

.یناسفنلا رهوجتلا  یف 

فرـصتلا ریبدـتلا و  قلعت  هب  اقلعتم  درجملا  کلذ  ناک  اذإ  لوقعم  ریغ  يداملا  درجملا و  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  نأ  ملـسن  ـال  لاـق  مث 
.هیف حدقی  رخآ ال  سنج  تحت  امهنم  لک  نوک  ندبلا و  سفنلا و  نیب  امک 

یف امک  دوجولا  یف  داحتالا  نم  لب  توقایلا  ءازجأ  یف  یقیقحلا  لاصتالا  نم  اعنام  هقیقحلا  یف  فالتخالا  نکی  مل  اذإ  يرعـش  تیل  و 
.یقیقحلا بیکرتلا  نم  عنمی  اذ  املف  هروصلا  هداملا و 
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مدـع رهوج و  رهوج و  نیب  زوجی  اذ ال  اـملف  ریرـسلاک  ضرعلا  رهوجلا و  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  زوج  فیرـشلا  دیـسلا  يأ  ذاتـسألا  و 
یلع القع - اسفن ال  ناکل  کلذک  ناک  ول  فرـصتلا و  ریبدـتلا و  قلعت  اهب  اقلعتم  سیل  هنأل  ماسجألا  نیب  لاعفلا و  لقعلا  نیب  بیکرتلا 

.یهتنا هباوج  وهف  مکباوج  وه  امف  مسجلا  لقعلا و  نیب  زوجی  نأ  لئاقلف  ندبلا  عم  سفنلا  داحتا  زاج  ول  هنأ 

امهلعجی امهنیب ال  هفاضإلا  ققحت  درجم  هقیقح و  هدـحو  هل  نوکی  نأ  یعیبطلا  بکرملا  یف  دـب  هنأب ال  ریرحنلا  اذـه  فرتعا  دـق  لوقأ 
ال هیعـضو - هفاضإ  امهنیب  الإ و  ملاعلا  اذه  یف  نیـضرع  وأ  نیمـسج  نم  ام  ذإ  ادحاو  ملاعلا  اذه  یف  نینثا  لک  ناکل  الإ  هیدحأ و  اتاذ 

يوقأ دکآ و  ریثأتلا  داجیإلا و  هبسن  نیفئاضتملا و  نیب  هیقیقح  هدحو  اهدرجمب  لصحی  هفیعض ال  هبسن  فرصتلا  ریبدتلا و  هبسن  لقأ و 
یف رمألا  كالم  نأ  ملع  دـقف  هیقیقح  هدـحو  مسجلا  لاـعفلا و  لـقعلا  نیب  لـصحی  مل  کـلذ  عم  کـیرحتلا و  فرـصتلا و  هبـسن  نم 
مدع بسنلا و  نم  اهریغ  نود  داحتالاب  يروصلا  يداملا و  هیئزج  نیب  هبسنلا  نوکی  نأ  وه  عاونألا  نم  عونل  هیقیقحلا  هدحولا  لوصح 

نأ نم  سدقأ  عفرأ و  هدوجو  نأل  لب  ریبدـتلا  کیرحتلا و  هبـسن  نم  فعـضأ  اهب  هطابترا  نأل  سیل  ماسجألل  اسفن  لاعفلا  لقعلا  نوک 
.ندبلاب هلصتم  سفن  یه  امب  اهنإف  سفنلا  فالخب  ماسجأ  یه  امب  ماسجألا  هب  لصتی 

ریبدتلا کیرحتلا و  هبـسن  امهنیب و  هیقیقحلا  هدحولا  لوصح  هدـنع  بجوی  هل ال  ضراعلا  عونلا و  نیب  امک  لولحلا  هبـسن  نأ  بجعلا  و 
نأب مکحی  فیکف  داحتالا  یف  هیفاک  فرـصتلا  ریبدتلا و  هبـسن  نکی  مل  اذإ  تلق  نإف  دـشأ  يوقأ و  هبـسنلا  کلت  نأ  عم  کلذ  بجوی 

.فرصتلا ریبدتلا و  هبسن  الإ  اهتبسن  سیل  ندبلاب و  هدحتم  سفنلا 

هربدم هجو  نم  ایعیبط و  افرصت  هیف  هفرصتم  هجو  نم  ندبلاب و  هدحتم  هجو  نم  یه  لب  هبسنلا  هذه  الإ  امهنیب  هبـسن  نأ ال  ملـسن  انلق ال 
.هجوب اهریغ  یف  العف  اهب  لعفت  هجوب و  اهب ]  ] دحتت هجوب و  هداملا  موقت  هعیبطلا  نأ  امک  ایرایتخا  اریبدت  هیف 

رومألا نأل  عوفدم  هرخآ  یلإ  هیف  حدقی  رخآ ال  سنج  تحت  امهنم  لک  نوک  هلوق  و 
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عونلاب هفلاختملا  رومألا  اذک  دوجولا و  نم  رخآ  اوحن  سنج  لکل  نأل  یقیقح  دحاو  رمأ  اهنم  لصحی  نأ  لیحتسی  سنجلاب  هفلاختملا 
کلذ سیلف  هبیرقلا  هدـیعبلا و  هلوصف  هساـنجأک و  هدـحاو  هیهاـم  ءازجأ  نیب  يونعملا  فـالتخالا  اـمأ  لـعفلاب و  هلـصحتم  تناـک  اذإ 

نییعتلا ال ماهبإلاب و  الإ  سیل  لصف  سنج و  امه  ثیح  نم  هل  مسقملا  هلـصف  سنج و  لک  نیب  قرفلا  نإف  ایعون  ـال  ایـسنج و  اـفالتخا 
عون لصف  هبـسن  هلـصف و  یلإ  سنجلا  سنج  هبـسن  هعون و  یلإ  سنجلا  هبـسن  کلذک  رخآ و  ائیـش  لصفلا  ائیـش و  سنجلا  نوکی  نأب 

.هسنج یلإ  عونلا 

لک یف  ربتعا  دـق  ذإ  اعون  نیتفلاختم  اتناک  نإ  رابتعالا و  اذـهب  امهف  هروص  هدام و  اـمهنوک  راـبتعا  ثیح  نم  لـصفلا  سنجلا و  اـمأ  و 
.یلوألا ههجلا  لب  ههجلا  هذه  وه  امهنیب  داحتالا  طانم  سیل  نکل  هبحاص  نیع  نوکی  نأ  هبسحب  یفانی  دیق  امهنم 

نم عقو  نإ  ریرـسلاب  لیثمتلا  داـسفلا و  نهربم  ضرعلا  رهوجلا و  نیب  یقیقحلا  بیکرتلا  زیوجت  نم  فیرـشلا  هداتـسأ  نع  لـقن  اـم  مث 
نیءزجلا نیب  سیلف  نیعملا  لکـشلا  یمیلعتلا و  رادقملا  ههج  نم  ناک  نإ  قبـس و  امک  لطاب  وهف  هصوصخملا - هئیهلا  بشخلا و  ههج 

داحتا زاـج  ول  هنأ  یلع  هلوق  لـصفلا و  سنجلا و  نیب  نوکی  یتلا  هبـسنلا  اـهنیعب  رخـآلا  یلإ  امهدـحأ  هبـسن  نـأل  سنجلا  یف  فلاـخت 
.نیطابترالا نیب  قرفلا  نایبب  هباوج  تملع  مسجلاب  لقعلا  داحتا  زجیلف  ندبلاب  سفنلا 

الف نیعم  رادقم  نیعم و  عضو  اذ  هیملعلا  روصلا  نوکی  ندـبلا - سفنلا و  داحتا  ریدـقت  یلع  هنأ  نیبلا  نم  مث  یناودـلا  همالعلا  لاق  مث 
.هیثیحلا فالتخا  هیدجی  هیلک و ال  نوکی 

هیتاذـلا و اهتالوحت  هطـساوب  سفنلا  راوطأ  فالتخا  هیف  یفکی  نکل  بابلا  اذـه  یف  فاـک  ریغ  هنأ  حـص  نإ  هیثیحلا و  فـالتخا  لوقأ 
هوقلا تسیل  کبیبح أ  رمعل  یل  لق  هدحاو و  سفنل  تاجردلا  يوقلا و  فالتخا  اذک  درجتلا و  هأشن  قلعتلا و  هأشنک  اهتائـشن  فالتخا 

نم امهادحإ  ماقم  نیأ  هدحاو و  سفن  يوق  نم  امهاتلک  هیرظنلا  هوقلا  هیسمللا و 
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ندـبلاب و هلـصتم  اهـضعب  بسحب  سفنلا  و  دـحاو - دوجو  اهل  هدـحاو  اتاذ  اهنوک  عم  هتوافتم  راوطأ  هیناسنإلا  سفنللف  يرخـألا  ماـقم 
.لقعلاب هلصتم  اهضعب  بسحب 

لعفلاب الـصاح  عاونألا  نم  یـش ء  نوکی  نأ ال  یـضتقی  لب  لعفلاب  الـصاح  ارمأ  یلویهلا  نوکی  ـال  نأ  یـضتقی  هرکذ  اـم  نإ  لاـق  مث 
نوکی الف  یجراـخلا  دوجولا  یف  هروصلا  عم  هدـحتم  یلویهلا  تناـک  اذإ  مث  هیلع  هقداـصلا  ضراوعلا  عم  دـحتم  عون  لـک  نأ  هرورض 

.هداملا نود  لومحم  سنجلا  نأ  نم  موقلا  هرکذ  امب  سنجلا  هداملا و  نیب  قرفلا  ققحتی  الف  ایجراخ  اءزج 

دحاو دوجوب  ادوجوم  امهالک  نوکی  نأ  یضتقی  لب  ادوجوم  امهدحأ  نوکی  نأ ال  یـضتقی  نیئیـشلا ال  نیب  يداحتالا  بیکرتلا  لوقأ 
نم مزلی  هبحاص و ال  نع  ازاـحنم  رخآ  دوجو  اـمهنم  لـکل  وأ  امهدـحأل  نوکی  نأ  زاـج  نإ  بیکرتلا و  نیح  نیددـعتم  نیدوجوب  ـال 

اهنوک بسحب  یه  لب  هیلقع  وأ  هیجراخ  هدام  اهنوک  ثیح  نم  اهعم  اهداحتا  نوکی  نأ  اـهیلع  هلومحم  هروصلاـب  هدـحتم  هداـملا  نوک 
اقلطم ال ذـخؤت  نأ  یه  يرخأ و  هیثیح  نم  اـهلمح  هحـص  اـهداحتا و  اـمنإ  لـب  لومحم  ریغ  ءزجلا  هیهاـملل و  یلقع  ءزج  هیلقع  هداـم 

.هنم رخآلا  ءزجلا  جورخ  طرشب 

انرـشأ املف  هیجراخ  ءازجألا  هذـه  نوک  امأ  و  ضرعلاب - لب  اندـنع  تاذـلاب  داحتا  اـمهنیب  سیلف  هیلع  لومحملا  ضراـعلا  عونلا  اـمأ  و 
هیلباقلا و فصوب  يأ  هدام  یه  امب  هداملا  نأب  سنجلا  هداملا و  نیب  قرفلا  اذک  جراخلا و  یف  دوجولا  نم  رخآ  اوحن  اهل  نأ  نم  اقباس 
رم و امک  هروصلا  یلع  هلومحم  اهنإف  اقلطم  ذوخأم  يأ  سنج  یه  امب  هداملا  فالخب  هروصلا  دوجول  نیابم  دوجوب  دجوت  دادعتـسالا 

لثمنل هجو و  نود  هجو  یلع  يرخألاب  اقحالت  اددـجت و  هروصلا  هداملا و  نم  لکل  نأ  ارارم  هیلع  هیبنتلا  عقو  امک  ماقملا  اذـه  قیقحت 
.هیمسجلا یلوألا و  یلویهلاب  کلذ  یف 

هروصلا هروصلل و  هعباـت  نوکت  رخآ  هجو  نم  نکل  هروصلا - ناـضیفل  ادـعم  اببـس  هلباـق و  هوـق  هجو  نم  اـهنوک  عـم  یلوـیهلا  لوـقنف 
فیک یشلا ء  یضتقم  اهل و  هیضتقم 
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.هقحاللا یلویهلا  ریغ  هقباسلا  یلویهلا  نأ  ملعف  یشلا ء  کلذ  یلإ  ارقتفم  نوکی 

هموقملا هقباسلا  هروصلا  نأ  ملعف  هروصلاب  لـب  اهتاذـب  اـضیأ  موقتت  ـال  اـهنکل  هروصلل  هلباـق  هوق  تناـک  نإ  هقباـسلا و  تناـک  اـمل  مث 
نم ریثـک  عفدــنی  اذــهب  روـصلا و  داوـملا و  نـم  اـمهریغ  یف  ساـیقلا  اذــکه  اـهیلإ و  ثودــحلا  یف  هرقتفملا  هقحـاللا  ریغ  یلوـیهلل 

.تالاکشإلا

.هبیکرت ظفاح  ینملا و  ءازجأ  عماج  نیب  قرفلا  نایب  یف  روکذملا  لاکشإلا  اهنم 

لاوز دـعب  هیقاب  نوکت  فیک  هتروص  یه  یتلا  هسفنب  اموقتم  ناک  امل  هتدام  وه  ناویحلا و  ندـب  نأ  نم  قبـس  يذـلا  لاکـشإلا  اهنم  و 
.ددعلاب كاذ  ریغ  اذه  نأ  نم  تملع  امک  لحلا  هسفن و 

.قیبنإلا عرقلاب و  لمعلاب  روصلا  کلت  رهظی  ثیح  دیلاوملا  هدام  یف  رصانعلا  روص  ءاقب  مدع  یف  لاکشإلا  اهنم  و 

عجرنـس تالاکـشإلا و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هعماجلا  هروصلاب  هروصملا  ریغ  لمعلا  اذـهب  روصلا  هذـه  اهیف  هنئاکلا  هداملا  نأ  باوجلا  و 
.جازملا ثحبم  یف  رصانعلا  ءاقب  مدع  قیقحت  یلإ  هیتآلا  لوصفلا  ضعب  یف 

امهنم لک  یمر  یتح  هیف  مالکلا  اطـسب  ماقملا و  اذه  نییبت  یف  امهیعـس  هیاغ  اغلب  امهدـهج و  اغرفأ  دـق  نیریرحنلا  نیذـه  نأ  ملعا  و 
بکترا ثیح  قیقحتلا  برـشم  حـیقنتلا و  هبتر  یلإ  امهنم  دـحاو  لـصی  مل  کـلذ  عم  هملع و  ناـنک  یف  ناـک  مهـس  يأ  هبحاـص  یلإ 

یف ندـبلا  سفنلا و  دوجو  یفن  و  ناوـیحلا - یف  اـمهریغ  محللا و  مظعلاـک و  ءاـضعألا  هسوـسحملا و  ءازجـألا  دوـجو  یفن  امهدـحأ 
.یناسمج عون  لک  یف  هروصلا  هداملا و  دوجو  یفن  لب  ناسنإلا 

نیب ءام و  یلویهلا  هروریـص  نیب  قرفلا  لصحی  مل  و  هیعیبطلا - عاونألا  هذـه  یف  هیقیقحلا  هدـحولا  لطبأ  لب  لمهأ  ثیحف  رخآلا  امأ  و 
داحتالا هلعجل  ضیبأ  مسجلا  هروریص 
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دوجوم وه  امب  دوجوملا  دوجولا و  هقیقح  امهلیـصحت  مدـعل  کلذ  لک  ضرعلا  عوضوملا و  نیب  امک  ضرعلاـب  هروصلا  هداـملا و  نیب 
.هیلکلا یناعملا  تایهاملا و  رثکتب  رثکتی  يذلا  يردصملا  ینعملا  اذه  سفنب  یشلا ء  هیدوجوم  نأ  امهدحأ  معز  ثیح 

دوجوملا موهفمب  هداحتا  وحن  نع  هرابع  وه  یش ء  لک  هیدوجوم  نأ  معز  ثیحف  رخآلا  امأ  نیئیشلا و  نیب  داحتالل  ینعم  اذه ال  یلعف 
روصت صقنت و  لمکت و  فعضت و  دتشت و  هینیع  هیوه  دوجولا  نأ  امهنم  دحأ  لصحی  مل  ینهذلا و  یلکلا  موهفملا  اذه  يأ  قتـشملا 

کلذ لـبق  هیلع  قدـصی  مل  اـم  ضعب  هیلع  قدـصی  لـمک  وأ  دوجولا  دتـشا  اذإ  اهلامکتـسا و  اهدادتـشا و  نع  هراـبع  هروـصب  هداـملا 
هیهاملا و ال ینعملا و  ههج  نم  ددعتلا  دوجولا و  ههج  نم  هدـحولاف  ددـعت  ههج  و  هدـحو - ههج  نم  هنم  دـب  نیئیـشلا ال  نیب  داحتالاف 
کلذ و یفانی  داحتالا  اهریاغت و  ءازجألا و  یـضتقی  بیکرتلا  نأ  بیر  لاق ال  ثیح  یناودلا  همالعلا  همعز  امک  هیف  هکاکر  رجح و ال 

.حیحص ریغ  ارمأ  مهوی  هنأل  ادج - کیکر  هنأب  مکح  هیتوهاللا و  هیوهلا  یقالطإلا و  نیعتلا  یلع  هیفوصلا  ضعب  حلطصا  امک  اذه 

ینعملا حیحصت  دعب  حالطصالا  یف  هقیاضملا  هیمستلا و  یف  هشقانملا  هذه  یف  هکاکرلا  لک  لوقأ 

تایعیبطلا تاریغتملل و  يدابم  اهنوک  ثیح  نم  للعلا  لاوحأ  یف  لوقلا  همتت  یف  ( 11  ) لصف

ریغتملاب صتخی  هجو  یلع  اهیف  ملکتن  انهاه  ریغتملا و  لولعملاب  صتخی  هجو ال  یلع  اهماکحأ  عبرألا و  للعلا  لاوحأ  قبـس  امیف  رم  دق 
ایروص اببس  ایلعاف و  اببس  ایرصنع و  اببس  مسج  لکل  نإ  لوقنف  هیعیبطلا  تالولعملا  هفرعم  یلإ  اهتهج - نم  كولسلا  هلوهس  یضتقی  و 

وه نییعیبطلا و  رظن  همشجتی  رمأف ال  هعبرألا  هذه  ریغتلا  یف  عقاو  لکل  نأ  تابثإ  امأ  ایئاغ  اببس  و 
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.یهلإلا ملاعلا  یلإ  هقیقحت  لوکوم  رمأ 

الوأ ملعیلف  هریغتملا  هیعیبطلا  رومألا  ثحابل  هنع  صیحم  رمأف ال  امیلـست  اعـضو و  اهلاوحأ  یلع  عالطالا  اروصت و  اهتیهام  قیقحت  امأ  و 
.رخآ وه  ثیح  نم  رخآ  یف  هکرحلا  أدبم  وه  هیعیبطلا  رومألا  یف  لعافلا  نأ 

امب لیلعلا  كرحی  جلاعملاف  اهـسفن  تجلاع  اذإ  سفنلا  و  ناک - هدام  يأ  یف  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جورخ  لک  انهاه  هکرحلاب  دارملا  و 
یف سفنلا  یف  انبهذـم  یلع  متی  امنإ  اضیأ  اذـه  بیبط و  وه  امب  لیلع ال  وه  امب  جالعلا  لبقی  جلعتـسملا  لیلع و  وه  اـمب  ـال  بیبط  وه 

لقاعلا و ریاـغتک  ریاـغتلا  اذـه  سیل  ذإ  راـبتعالاب  ریاـغتلا  هیف  یفکی  ـال  اـمم  لـعفلا  لوبقلا و  عوضوم  نـأل  هفلتخم  تاـماقم  اذ  اـهنوک 
.الثم لوقعملا 

هدـعملا تاجاضنإلا  تالاحإلاب و  هداملا  حلـصی  يذـلا  وه  ییهملاف ء  اهل  ممتم  وأ  هکرحلل  ییهم ء  امإ  ینعملا  اذـهب  لـعافلا  نأ  ملعا 
.هکرحلا مامت  یه  هروصلا و  دیفی  يذلا  وه  ممتملا  هروصلا و  لوبقل 

عاونألل یتلا  امیـس  هیعیبطلا  عاونألل  هموقملا  روصلا  دـیفم  نأ  یف  ههبـش  قرافم و ال  یناثلا  قصالم و  هداملل  رـشابم  لوـألا  نأ  قحلا  و 
وه و ام  هنأ  کلذ  ملعی  نأ  یعیبطلا  یلع  سیل  هعیبطلا و  ملاع  نع  اجراخ  أدـبم  نوکی  نأ  بجی  الثم - ناـسنإلا  کـلفلاک و  هفیرـشلا 

هوقلا نم  هداملل  جرخم  هکرحلل و  أدـبم  یطعملا  ییهملا ء و  نم  لک  روصلا و  یطعی  ارمأ  اـنهاه  نأ  عضی  نأ  دـعب  ریثک  وأ  دـحاو  هنأ 
.هوقلا هکرحلا و  دوجو  یلع  اهدوجو  بترتی  یتلا  هروصلا  ریغ  نکل  اضیأ  هروص  قیقحتلا  دنع  امهنم  لک  لعفلا و  یلإ 

امهالک هاطعملا و  هروصلا  نم  فرـشأ  هیلک  هروصف  یطعملا  امأ  هکرحلا و  اـهیلإ  یتلا  نم  ادوجو  سخأ  هیئزج  هروصف  ییهملا ء  اـمأ 
رمأ طسوتب  هکرحلل - دـیعبلا  أدـبملا  وهف  قوشملا  وأ  ریثملا  هل  لاقی  يذـلا  وه  هکرحلا  يداـبم  هلمج  نم  نإـف  قوشملا  يأ  ریثملا  دـعب 

.إدبملا أدبم  وهف  هیدارإ  هکرح  أدبم  یه  یتلا  هیناسفنلا  هروصلل  ببس  هنأل  کلذ  رخآ و 
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هیناسفنلا روصلا  کلت  نوکی  هیلاتتم  تادارإک  هددـجتم - هلیحتـسم  هیناسفن  روصل  أدـبم  نوکی  امبر  هب  متؤملا  ریثملا  کلذ  لوقن  لـب 
سوفنلا ال یف  یتلا  یه  نوکت  نأ  هبـشی  هیدارإلا  هکرحلا  هیدارإلا و  هکرحلا  اهل  لاقی  هیناویح  هیندـب  تاکرحل  اـبیرق  أدـبم  هددـجتملا 

.ادیعب نکی  مل  هیدارإلا  سوفنلا  یف  یتلا  هیریخست و  هذه  تیمس  ول  نادبألا و  یف  یتلا 

وأ ال و اریغتم  ناک  ءاوس  اقلطم  دوجولا  لعاف  نم  صخأ  وه  تایعیبطلا و  یف  لعافلا  ینعم  وه  اذه  إدبملا و  أدبم  وه  ریثملا  هلمجلاب  و 
اذـهب اهتاذ و  نع  هبیرغ  رومأل  هلماح  اهنوک  وه  ینعم و  یف  هکرتشم  اهلک  هیداملا  يدابملا  لوقنف  هداـملا - ینعأ  یلباـقلا  أدـبملا  اـمأ 
ینعأ ضیبألا  یلإ  مسجلا  هبسنک  یلوألاف  هیروصلا  هئیهلا  یلإ  هبسن  بکرملا و  یلإ  هبسن  اهل  (1) و  اهمزاول یلإ  تاموزلملا  هبسن  جرخ 
مدقأ هتاذ  یف  ءزجلا  دوجو  هیئزجلا و  هبـسن  بکرملا  یلإ  اهتبـسن  هضایب و  یلإ  مسجلا  هبـسنک  هیناثلا  ضایبلا و  مسجلا و  نم  بکرملا 

.لکلل موقم  وه  لکلا و  دوجو  نم 

اببـس و ال يأ  امدـقتم  رخآلا  امهدـحأ و ال  نوکی  نأ ال  امإ  هثالث  ماسقأ  یلع  الإ  لقعت  اهنأ ال  خیـشلا  رکذـف  هئیهلا  یلإ  اهتبـسن  اـمأ  و 
سیل هدوجو  ناک  یتاذـلا  دوجولا  یف  اهیلع  امدـقتم  نوکی  وه  رمأ و  یلإ  لعفلاب  موقتلا  یف  هرقتفم  نوکی  نأ  امإ  اببـسم و  يأ  ارخأتم 

هموقتم نوکت  ءایـشألا  نم  اریثک  نأ  امک  لعفلاب - اهلـصحی  هتدام و  موقی  نأ  دـجو  اذإ  همزلی  هنکل  يرخأ و  دابمب  لب  هداـملاب  اـقلعتم 
.هتاذ نم  هطلاخمب  همیوقت  ناک  امبر  هتاذل و  هقرافمل  هموقی  ام  ناک  امبر  هنکل  رخآ  یشل ء  هموقم  یشب ء و 

بـسحب هبابـسأب  هموقت  نوکی  هداملل  موقملا  أدـبملا  اذـه  نإ  لاـق  ول  قحلا  حیرـصب  ماـقملا  اذـه  یف  ملکتی  نأ  داـک  خیـشلا  نإ  لوقأ 
وه رمألا  اذـه  طلاخم و  رخآلا  قرافم و  امهدـحأ  نایدوجو  ناهجو  رمـألا  اذـه  لـثملف  هطلاـخملا  بسحب  هداـملل  همیوقت  هقراـفملا و 

هروصلا

هبـسنلاب ایلباق  أدـبم  تاموزلملا  نوکی  الف  تاموزللا  نع  هبیرغ  تسیل  مزاوللا  نکل  امهمزاولل  هلماح  تناک  نإ  تاـموزلملا و  نإـف  - 1
هللا همحر  لیعامسإ  اهمزاول ، یلإ 
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.یلوألا هعانصلا  یف  کلذ  نایب  بیرقلا و  موقملا  لک  وه  وأ  هتاذ  هنراقمب  هداملا  میوقت  یف  طسق  هل  اضیأ و  لاق  هیرهوجلا و 

هروصلل نأ  نعذـی  نأب  الإ  کلذ  متی  هروصلا و ال  یلویهلا و  نیب  مزالتلا  ثحابم  یف  باتکلا  اذـه  یف  یـضم  دـق  ناـیبلا  کـلذ  لوقأ 
.لالقتسالاب ابیرق  امیوقت  اهموقت  رخآلاب  هکراشملاب و  ادیعب  امیوقت  هداملا  موقت  امهدحأب  ایلقع  ادوجو  ایدام و  ادوجو  هیرهوجلا 

رمألا و کلذ  هب  موقت  مث  لعفلاب  هلـصاح  اهتاذ  یف  هموقتم  اهنأل  رمألا  کلذ  نم  ادوجو  مدـقأ  هداملا  نوکی  نأ  وهف  ثلاثلا  مسقلا  امأ 
.هروصلل لباقملا  ینعملاب  هئیهلا  ضرعلاب و  یمسملا  وه 

هنأک دوجولا و  رهاظب  سیل  لوألا  مسقلا  خیـشلا و  لاق  رخأت  مدـقت و  هفاضإ  نارخآلا  نامـسقلا  هیعملا و  هفاضإ  بجوأ  لوألا  مسقلاـف 
.ناسنإلا میوقت  یف  اعمتجا  اذإ  یلوألا - هداملا  سفنلا و  وهف  لاثم  هل  ناک  نإ 

نکمی هیعیبطلا و ال  رومألل  هیتاذـلا  يدابملا  یف  مالکلا  نإف  نیریخألا  نیمـسقلاب  ءافتکالا  همـسقلا و  هینثت  ماقملا  اذـه  یف  قحلا  لوقأ 
یلویهلا تناک  نإ  سفنلا و  یلوألا و  یلویهلا  نیب  هبسنلا  نم  هب  لثم  يذلا  امأ  رخآلاب و  امهدحأل  قلعت  رومأ ال  نیب  یعیبطلا  بیکرتلا 

میوـقتلا و هبترم  سفنلل  سفنلاـب و  هموـقتم  یهف  اـهتروصل  هروـص  وأ  اـهل  هربدـم  هروـص  سفنلا  طـسوب و  تناـک  نإ  سفنلل و  هداـم 
ءایشأ یلع  اهتامدقت  ءایشأ و  نم  اهتارخأت  نیب  یفانت  هفیعض ال  هدحو  یلویهلا  هدحو  دوجولا و  یف  اهیلع  امدقتم  نوکیف  اهل  لیصحتلا 

هدام و ال هداملا  الف  يرخأ  هئیه  نم  اهنم و  بکرملاب  وأ  اهب  هقلعتم  سفن  یه  امب  سفنلا  اهیلإ و ال  ساـیقلاب  یلویهلا  ذـخؤی  مل  نإ  و 
.هیقلعت هفاضإ  يرخأ  یلإ  هفاضم  ریغ  امهنم  لک  سفن  سفنلا 

یلإ هبـسانملا  هذـه  لقتنی  نأ  حلـصی  هبـسانملا و  رابتعا  يرخأ  عاونأ  دوجو  نم  هؤزج  یه  يذـلا  اهنع  نوکتملا  عم  هداـملل  لاـق و  مث 
دـق ال ءایـشألا و  نم  فنـص  یف  هدام  وذ  وه  امل  يداملا  ءزجلا  یه  نوکی  نأ  یف  اهدـحو  یفکت  دـق  هداملا  نإـف  نوکتملا  عم  روصلا 

ندبلل تاسومیکلا  نوجعملل و  ریقاقعلاک  اهنم  رخآ  فنص  یف  کلذ  يرخأ و  هدام  اهیلإ  مضنی  مل  ام  یفکی 
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طقف اعم  بیکرتلا  عامتجالا و  بسحب  امإ  هنیدـملل و  لزاـنملا  هیرکـسعلل و  ساـنلا  صاخـشأک  طـقف  عاـمتجالا  بسحب  اـمإ  کـلذ  و 
اهعامتجا و ال سفن  یفکت  اهنإف ال  تانئاکلل  تاسقطسألاک  هلاحتسالا  بیکرتلا و  عامتجالا و  بسحب  امإ  تیبلل و  بشخلا  نبللاک و 

ضعب نع  اهضعب  لعفنی  ضعب و  نم  اهضعب  لعفی  نأب  لب  تانئاکلا  اهنم  نوکی  نأل  لکـشلا  لوبق  یقالتلا و  سامتلاب و  اهبیکرت  سفن 
.یهتنا هیعونلا  هروصلل  دعتسی  ذئنیحف  اجازم  یمسی  ههباشتم  هیفیک  هلمجلل  رقتسی  و 

هروصل نوکی  سیل و ال  اهرکذ  یتلا  هلثمـألا  هذـه  عیمج  یف  هدـحاو و  ـالإ  نوکت  ـال  تناـک  هروص  هیأ  هدـحاو  هروصل  هداـملا  لوقأ 
نم برـض  هیلباق  عم  عومجملا  رادقم  وه  هلمجلاب  اهیف  هداملاف  اهئازجأل  اهیف  هلاحتـسا  یتلا ال  تاعمتجملا  امأ  هدحاو  هدام  الإ  هدـحاو 
دعب یهف  اهئازجأل  هلاحتـسا  اهیف  تعقو  یتلا  تاعمتجملا  امأ  هلکـش و  تیبلا و  هروصل  باشخألا  تاـنبللاک و  اـهل  هیلاـصتالا  هدـحولا 
لبق لب  هلاحتـسالا  لبق  اهعامتجا  رابتعا  امأ  هدـحاو و  دـحاو  یـشل ء  هدام  یه  امب  ذـئنیح  یه  و  هروصلل - هدعتـسم  ریـصت  هلاحتـسالا 

دعابتلا عم  ول  دوجولا و  یف  اهعامتجا  هئیهف  هروصلا  امأ  هدحاو  هدامل  هدحاو  هروص  هل  روصتی  امم  اضیأ  رابتعالا  کلذـب  یهف  سامتلا 
ددـعلا لثم  هداملا  یلع  هروصلل  هلیـضف  اهتروص ال  صقن  طرفل  عاونألا  ضعب  یف  هئیهلا و  کلت  رابتعا  الب  اهتاوذ  سفنف  اهتدام  اـمأ  و 

.تادحولا یه  هرثکتملا و  اهتدام  نیع  تادحولا  هیمک  یه  هینادحولا و  اهتروص  ددعلا  نم  هبترم  لک  نإف 

نوکی دـق  هلاحتـسالا و  لوبقل  نوکی  دـق  نوکلا و  لوبقل  هدام  هداملا  نوکی  دـقف  اهنع  ثدـحی  ام  یلإ  هداملا  انمـسق  اذإف  خیـشلا  لاق 
- هداملا یف  تلـصح  اذإ  یتلا  هئیهلل  لاـقی  دـقف  هروصلا  اـمأ  هلاحتـسالا و  بیکرتلا و  لوبقل  نوکی  دـق  بیکرتلا و  عاـمتجالا و  لوبقل 
رکـسعلا و هروصک  عامتجالا  هئیهل  هروص  لاقی  هصاخ و  طیطختلا  لکـشلل و  هروص  لاقی  عونلا و  سفنل  هروص  لاـقی  اـعون و  اـهتموق 

هقیقحل هروص  لاقی  تناک و  فیک  هئیه  لکل  هروص  لاقی  هعیرـشلاک و  ظفحتـسملا  ماظنلل  هروص  لاقی  هنرتقملا و  تامدـقملا  هروص 
.یلعألا سنجلل  لاقی  دق  اذه  نإف  عونلا  قرافت  اضرع و  وأ  ناک  ارهوج  یش ء  لک 
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هداملا نم  اهنم و  بکرملا  یلإ  سایقلاب  یه  يدابملا - يدـحإ  هذوخأملا  هروصلا  هداملل و  هقراـفملا  تـالوقعملل  هروص  لـیق  اـمبر  و 
دق هیروصلا  هلعلا  رخآ و  عون  یلعف  هداملل  هروصلا  میوقت  امأ  لـعفلاب و  هبجوی  ـال  ءزج  هداـملا  هلثم و  یف  لـعفلاب  هبجوت  هل  ءزج  اـهنأ 

ریرـسلل و لکـشلا  هروصک  اهیلع  راط  یه  اعون و  اهنود  تماق  دـق  یتلا  هداملا  موقت  یتلا  هروصلا  یه  فنـصلا و  یلإ  ساـیقلاب  نوکت 
.ضیبأ مسج  یلإ  سایقلاب  ضایبلا 

ابرض هداملل  هلـصحم  روص  هقیقحلا  یف  یهف  امهریغ  بیکرتلا و  عامتجالاک و  لوبقملا  هبـسنب  هیلإ  هسیقم  هداملا  لعج  ام  عیمج  لوقأ 
عونلاف هلاحتسالا  فصو  وأ  بیکرتلا  فصو  وأ  الثم  عامتجالا  فصو  هداملا و  کلت  نم  هبکرم  هیعون  هیهامل  هموقم  لیـصحتلا و  نم 

اذـک هیرهوج و  هروص  هروصلا  ایرهوج و ال  اعون  عونلا  نکی  مل  نإ  لیحتـسملا و  هیهام  وأ  الثم  عمتجملا  هیهاـم  وه  اـمهنم  لـصاحلا 
ءاوس ماوقلل  وأ  دوجولل  يداـبملا  نم  تدـع  یتلا  هروصلا  ینعم  یف  هکرتـشم  یهف  هروصلا  ظـفل  هیلع  قلطأ  اـمم  هنأ  هددـع  اـم  عیمج 

.فنصلا وأ  عونلا  یلإ  سایقلاب  تناک  ءاوس  اضارعأ و  وأ  رهاوج  تناک 

هفلتخم ءایشألا  نکل  میوقتلا  نم  ابرض  امهنم  ذوخأملا  بکرملل  موقی  لیـصحتلا و  نم  اوحن  داوملا  نم  ام  هدامب  لصحی  امهنم  لک  ذإ 
هرثکلا نع  هدیعب  هیوق  هتدحو  تناک  هدوجو  يوق  امف  دوجولا  نیع  تملع  امک  هدحولا  افعض و  هوق و  لصحتلا - دوجولا و  ءاحنأ  یف 

.رخآ هجوب  هرثکلا  هوقل  وأ  هرثکلل  هعماجم  هدحو  ریصت  یتح  هتدحو  فعض  هدوجو  فعض  ام  اضیأ و  هرثکلا  هوق  نع  لب 

یف هروصلاف  نامزلا  هکرحلاک و  یلویهلاک و  الثم و  هسفن  ددـعلاک  هیف  هرثکلا  ههج  اهنیعب  یه  یـش ء  یف  هدـحولا  ههج  تناک  امبر  و 
هیوق عاونأ  اهتلباقم  یف  دوجولا و  هسخ  طرفل  ارابتعا  ادوجو و  هداملا  نیع  اهنأک  یتح  هداـملا  یف  هرومغم  نوکت  عاونـألا  هذـه  لاـثمأ 

تلحمـضا و هداملا  ناک  اهل و  هدام  هروص ال  یهف  ماـمت  صقن و  وأ  هیلعف  هوق و  نم  بیکرت  اـهیف  روصتی  ـال  یتح  دوجولا  هدـحولا و 
هیلعفلا و طرفل  كانه  تکلهتسا 

315 ص :

.هروصلا نیع  اهنأک  كانه  هداملاف  مامتلا 

لک نإف  نونظملا  ریخلا  وأ  هفاضإلاب  وأ  اقلطم  یقیقحلا  ریخلا  وه  هداملا و  یف  هروصلا  لصحت  هلجأل  يذـلا  ینعملا  یهف  هیاـغلا  اـمأ  و 
قالطإلا یلع  ناک  ءاوس  هقیقحلاب  ناک  امبرف  هیلإ  سایقلاب  ریخ  وه  ام  هب  موری  هنإف  تاذـلاب  لب  ضرعلاب  لعاف ال  نع  ردـصی  کیرحت 

عقاولا هقیقحلاب و  نظلاب ال  ناک  امبر  هوجولا و  ضعب  نم  وأ 

يدابملا هذه  نیب  تابسانملا  نییعت  یف  ( 12  ) لصف

دوجولا نم  وحن  بسحب  هیاغلا  نأ  ملعاف  تافاضإلا - بسنلا و  نم  ءاحنأ  دوجولا و  نم  ءاحنأ  نوکت  دق  هدـحاو  هیهامل  نأ  تملع  امل 
هجوب هیاغ  هیاغلاف  هیلع  بترتم  لعفلا  نع  رخأتم  دوجولا  نم  رخآ  وحن  بسحب  لعاف و  وه  امب  لـعافلا - یلع  لـب  لـعفلا  یلع  مدـقتم 

هکرحلا ءاهتنال  هجوب  هیاغ  نوکی  دـق  عونلا و  لیـصحتل  هجوب  هیروص  هلع  هداملا و  لیـصحتل  هجوب  لعاف  اضیأ  هروصلا  هجوب و  لعاف 
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ریغ نم  اهرـسأب  للعلا  ماسقأ  دـحاو  یـش ء  یف  عمج  دـقف  اهناکمإ  اهتوق و  ههج  نم  يرخأ  هروصل  هدام  تناک  امبر  اهیلإ و  هداـم  نع 
یلإ سایقلاب  تناک  نإ  هتبلا و  هیلعفلا  ههج  ریغ  هوقلا  ههج  نإف  هروصلا  هداملا و  عامتجا  ههج  نم  الإ  عوضوملا  یف  بیکرت  باجیتسا 

.نیددعتم نیرمأ 

فیک ال و لعافلا و  ببـس  ههج  نم  هیاغلا  هدوجوم و  هیاغلا  لصحی  يذـلا  وه  فیک ال و  هیاغلا و  ببـس  ههج  نم  لعافلا  خیـشلا  لاق 
حـصأل لوقتف  ضاترت  مل  لئـس  اذإ  اذهل  العاف و  نوکی  نأ  یلإ  لعافلا  كرحت  هیاغلاف  لعفی  ناک  امل  الإ  اهلجأل و  لعافلا  لعفی  امنإ 

ببـس هحـصلا  هحـصلل و  یلعاف  ببـس  هضایرلاف  اباوج - نوکی  تضترا و  ینأل  لوقتف  تححـص  مل  لیق  اذإ  امک  اـباوج  اذـه  نوکیف 
.احیحص اباوج  نکی  مل  ضاترأل  لیقف  هحصلا - بلطت  مل  لئس  اذإ  مث  هضایرلل  یئاغ 
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یف هیاغلا  هیهامل  هیاغ و ال  هیاغلا  هروریـصل  هلع  سیل  لعافلا  احیحـص و  باوجلا  ناک  حصأ  یکل  لیقف  هضایرلا  بلطت  مل  لیق  نإ  مث 
.همالک یهتنا  دوجولا  هیهاملا و  نیب  قرف  نایعألا و  یف  اهتیهام  دوجول  هلع  نکل  اهسفن و 

فیک و اهعم  دوجولا  نم  برـض  هیلخدـم  ریغ  نم  یـشل ء - اببـس  هیهاملا  نوک  ححـصی  امم  سیل  دوجولا  هیهاملا و  نیب  قرفلا  لوقأ 
لب العاف  لعافلا  لعجی  هیاغلا ال  هیهامف  دوجولا  ـالإ  سیل  ءایـشألا  یف  رثؤملا  لـب  یـش ء  دوجول  اببـس  نکی  مل  دـجوی  مل  اـم  یـشلا ء 

هلجأل لکأی  یتح  لکألا  لبق  لکألا  لعافل  دوجو  عبـشلل  نوکی  نأ  دـب  الف  الثم  عبـشلا  یه  هیاغل  الثم  لکألا  نأ  امک  قباسلا  اهدوجو 
.دوجولا کلذ  نم  متأ  لمکأ و  هنوکل  رخآلا  هدوجو  لوصحل  هداملا  كرحم  كرحی  عبشلا  يدوجو  دحأف 

اهنوک یف  هیاغلل  هلع  لعافلا  سیل  العاف و  لعافلا  نوکل  ببس  یهف  لعاف  وه  امب  لعافلل  يروص  ءزج  نیدوجولا  دحأ  بسحب  هیاغلاف 
تحت یتلا  تایاغلا - یف  امک  لعافلل  لصحملا  اهدوجو  هنیعب  وه  اهـسفن  یف  اهدوجو  ناک  ءاوس  هسفنل  اـهدوجو  لیـصحتل  لـب  هیاـغ 
هیاغلا یف  امک  لعافلاب  طبترملا  لعفلا  نم  لصاحلا  اهدوجو  ریغ  اهسفن  یف  اهدوجو  نوکی  وأ  تالاحتسالا  تاکرحلا و  لعفل  نوکلا 

یلع بترتملا  سفنلل  هدوجو  ریغ  هسفن  یف  هدوجو  نإف  سفنلا  تالامکتـسال  هیاـغ  هنوک  یف  لاـعفلا  لـقعلاک  نوکلا - قوف  یه  یتلا 
.اهلامکتسا

لکلف هروصلا  هداملا و  امأ  نیهجوب  دحاو  یـش ء  یلإ  سایقلاب  وأ  نیئیـش  یلإ  سایقلاب  نیءدبم  عبرألا  للعلا  هذـه  نم  لکل  نأ  ملع  و 
هدـیعب هلع  یـشل ء و  هبیرق  هلع  امهنم  لک  ناکف  هجوب  امهنم  بکرملل  هلع  هجوب و  امهبحاصل  هلع  امهنأل  نیئیـشل  هیلع  اـمهنم  هدـحاو 

نإف لـعافلا  اذـک  میوقتلا و  یه  هیلعلا و  نم  رخآ  وحنب  ناـتبیرق  هیلعلا و  نم  وحنب  بکرملل  نیتبیرق  ریغ  ناـتلع  اـمهنأک  اـمهف  یـشل ء 
نوکیف هروصلل  ایطعم  نوکی  وأ  هنم  ابیرق  اببـس  لولعملا ال  نم  هبیرقلا  هداملا  داجیإل  اببـس  نوکیف  هداملل  اـئیهم  نوکی  نأ  اـمإ  لـعافلا 

هروصلل ببس  هنأل  هجوب  هیاغلل  دیعب  ببس  اضیأ  لعافلا  هنم و  ابیرق  اببس  لولعملا ال  نم  هبیرقلا  هروصلا  داجیإل  اببس 
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هیاغلا نکل  بکرملل  اهطسوتب  هروصلل و  ادیعب  ایلعاف  اببس  نوکیف  لعاف  هنأ  یف  لعافلل  یلعاف  ببس  هیاغلا  هیاغلل و  همزلتسم  هروصلا  و 
.بکرملل لعافلا  اهکیرحت  طسوتب  هداملا - یف  هروصلا  دوجول  بیرق  یئاغ  ببس 

امهنم لک  میوقت  فلتخا  نإ  هاءزج و  امه  امب  هروصلا  یلویهلا و  یه  هیئدبملا  قلطم  ههج  نم  بکرملا  یـشلا ء  نم  هبیرقلا  يدابملاف 
هروصلا هداملا و  تناک  نأ  ضرع  امبر  هنکل  هروصلا  هیروصلا ال  هلعلا  هداملا و  هیداملا ال  هلعلا  امهل  لاـقی  راـبتعالا  اذـهب  بکرملل و 

هداملا نوکیف  لحملا  یلإ  جاتحیف  هیـضرع  هئیه  اهیف  هروصلا  تناک  یتلا  هیفنـصلا  تابکرملا  یف  امکف  هداملا  امأ  اضیأ  هطـساولاب  هلع 
اءزج اهنوک  ثیح  نم  اهنإف  کلذ  عم  هلعلل و  ام  هلع  نوکیف  فنـص  وه  ثیح  نم  فنـصلا  کلذـل  موقملا  ضرعلا  کـلذ  تاذـل  هلع 

.هطساو الب  هلع  بکرملا - نم 

هلع هروصلاـف  بکرملل  هبیرق  هلع  هداـملا  و  هداـملل - هموقم  اـهیف  هروصلا  تناـک  یتـلا  هیعیبـطلا  تاـبکرملا  یف  اـمکف  هروـصلا  اـمأ  و 
يرخألل هلع  امهنم  لکف  هجوب  هل  هلع  هلع  هجوب و  بکرملل  هلع  هروصلا  هداملا و  نم  لکف  هطـساو  ـالب  هیروص  هلع  اـهنکل  هطـساولاب 

وحن یف  دـعبلا و  برقلا و  یف  نیفلتخم  نیهجوـب  بکرملل  هلع  نیبناـجلا و  نم  هیف  فـلتخم  هجوـلا  کـلذ  نکل  بـیرق  دـحاو  هجوـب 
اذإ هروصلا  هتروصل و  هداـم  هنوک  ثیح  نم  لـب  هل  هیداـم  هلع  اـهنوک  ثیح  نم  سیلف  بکرملا  هلع  هلع  تناـک  اذإ  هداـملاف  میوـقتلا 

.هتدامل هروص  اهنوک  ثیح  نم  لب  هل  هیروص  هلع  اهنوک  ثیح  نم  سیلف  بکرملا - هلع  هلع  تناک 

هروصلا هداملا و  نیب  هریاغملا  راـبتعا  ههج  نم  و  هبیکرت - راـبتعا  ههج  نم  بکرملا  یف  يرجی  اـمنإ  اـهلک  ماـکحألا  هذـه  نأ  ملعیل  و 
نیطباخلا نم  نکت  الف  دوجولا  نم  وحن  امهتدحو  رابتعا  بسحب  نکل 
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اهنع باوجلا  هیمللا و  بلط  راکفألا و  ثحابملا و  یف  للعلا  لوخد  هیفیک  یف  ( 13  ) لصف

لعافلاک و ضعب  نود  للعلا  ضعب  هل  امم  اهـضعب  دوجولا و  بجاوک  للعلا  هلع  وه  لب  الـصأ  هل  هلع  ـال  اـمم  ءایـشألا  ضعب  نأ  ملعا 
اهـضعب هدام و  اهل و ال  هروص  الف  هماتلا  هروصلا  نیع  اهنأل  هیروصلا  ءایـشألا  تاقرافملا و  نم  برـضک  هروصلا  هداملا و  نود  هیاـغلا 

- هیعیبطلا مولعلا  یف  اهنع  ثحبی  یتلا  تالیحتـسملا  تاکرحتملا و  عیمج  هیعیبطلا و  عاونألا  تابکرملاک و  لـلعلا  اذـه  عیمج  هل  اـمم 
متی یتح  هداملا  هروصلاب و  اصوصخ  هنیهارب و  یف  اهلخدـیل  للعلا  هذـه  عیمجب  هطاحإلاب  اینعم  نوکی  نأ  هیلع  بجی  یعیبطلا  ملاـعلاف 

هکرح أدبم  ملعی  نأ  هیلع  سیلف  هبلاطم  یف  هکرحلا  هداملل و  لخدم  ذإ ال  هداملا  ملعی  نأ  هیلع  سیلف  یمیلعتلا  امأ  لولعملاب و  هتطاحإ 
.طقف هیروصلا  للعلا  یه  للعلا  نم  اهیف  لمأتی  نأ  هیلع  بجی  يذلا  لب  هتبلا  اضیأ  هداملا  هکرح و ال  هیاغ  و ال 

نمضت نإف  هسفنل  اببس  یشلا ء  ناکل  الإ  هب و  هریغب ال  باوجلا  بجیف  للعلا  نم  ائیش  نمـضتی  دق  لئاسلا  لاؤس  نأ  کیلع  یفخی  و ال 
وه یعادـلاب و  وأ  ریثملاب  باـجی  نأ  زوجی  هنم و  مقتنی  یکل  لاـقیف  هیاـغلاب  باـجی  نأ  زوجیف  اورمع  دـیز  لـتق  مل  کـلوقک  لـعافلا 
له هنأ  امأ  لعفلا و  هنم  ثعبنی  يذـلا  رایتخالا  هروصل  لعافلا  وه  اذـه  هقح و  بصغ  هنـأل  وأ  نـالف  هراـشإل  لاـقیف  مدـقتملا  لـعافلا 

.حیحص ریغ  هنأ  رهاظف  هداملاب  وأ  هروصلاب  باجی 

لاؤسلا سیل  هسفن و  لاتقلا  وه  انهاه  لعفلا  هروص  نإف  هیلإ  انرشأ  املف  هروصلا  امأ 
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نوکیف الثم  ریخلاک  تایاغلا  هیاغ  هروصلا  کلت  نوکی  نأ  الإ  مهللا  هسفنل  هلع  نوکی  یـشلا ء ال  لعافلا و  نع  اـهدوجو  هلع  نع  ـالإ 
لب لعافلا  نع  هداملا  کلت  یف  اهدوجول  هبیرق  هلع  نوکی  الف  کلذ  عم  لعافلل و  هکرحم  یه  رخآ  ببـسب  اهتاذـل ال  ذـئنیح  هروصلا 

رهاظف هداملا  امأ  اهانعم و  اهتیهام و  ثیح  نم  لب  لعافلل  هلع  هداملا  یف  هدوجوم  یه  ثیح  نم  نوکی  الف  ـالعاف  لـعافلا  دوجول  هلع 
نالف حـص  مل  لاقی  امک  هیاغلا  لاؤسلا  نمـضت  اذإ  امأ  لعافلا و  صوصخ  لاؤسلا  یف  رکذ  اذإ  اذـه  ذـئنیح  اهب  باوجلا  یفکی  ـال  هنأ 
هندب جازم  نأل  لاقیف  لعافلا  یلإ  افاضم  يداملا  إدبملاب  باجی  نأ  حلصی  ءاودلا و  برـش  هنأل  لاقیف  یلعافلا  إدبملاب  باوجلا  زوجیف 

.اهدحو هداملا  رکذ  یفکی  هعیبطلا و ال  يوق 

یلإ جوحی  لب  لدتعا  هندب  جازم  نأل  روکذملا  لاؤسلا  نع  اباوج  لاقی  نأب  اهدحو  اهرکذـب  لاؤسلا  عطقی  عنقی و  املقف  هروصلا  امأ  و 
دقف توملا  لبقی  ناسنإلا  ندـب  مل  لاقی  نأب  اهدادعتـسا  هداـملا و  نع  لاؤسلا  ناـک  اذإ  اـمأ  لـعاف و  وأ  هداـم  یلإ  يدؤی  رخآ  باوج 

.ندبلا نع  لامکتسالا  دنع  هسفن  صلخیل  لاقیف  هیئاغلا  هلعلاب  باجی  نأ  حصی 

سیل يذـلا  دادعتـسالا  یف  لعافلاب  باـجی  نأ  زوجی  ـال  دادـضألا و  نم  بکرم  هنـأل  لاـقی  هیداـملا و  هلعلاـب  باـجی  نأ  زوجی  دـق  و 
یف لاقی  امک  لعافلا  هیطعیف  ماتلا  ؤیهتلا  دادعتـسالاب  ینعی  نأ  الإ  ناک  دادعتـسا  يأ  هداملا  یطعی  نأ  بجی  لعافلا ال  نـأل  هروصلاـک 

هروصلاب باجی  نأ  زوجیف  هداملل  مزالف  یلصألا  دادعتسالا  امأ  اهلقص و  یلقیصلا  نأل  باجیف  حبـشلا  لبقت  مل  اهنإ  لئـس  اذإ  هآرملا -
.هلیقص ءاسلم  اهنأل  هآرملا  یف  لاقیف  دادعتسالل  هممتملا  یه  تناک  اذإ 

نمـضت اذإ  امأ  هداملا و  یف  هروصلا  دوجو  هلع  نع  لأسیف  اـم  هروص  عم  تذـخأ  دـق  ـالإ و  هداـملا  یلإ  هجوتی  ـال  لاؤسلا  هلمجلاـب  و 
اهب و باجی  هیاغلا  لعافلا و  یلإ  بسنی  دادعتـسا  اهیلإ  فاضی  نأ  بجی  لب  اهب  باجی  نأ  یفکی  اهدـحو ال  هداـملاف  هروصلا  لاؤسلا 

.هب باجی  لعافلا 
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مل یتلا  لـلعلا  عیمج  رکذـی  نأ  یقیقحلا  باوجلا  نإـف  یقیقحلا  رمـألا  رکذـت  زاـجملا و  لـیبس  یلع  لاـقی  اـم  ضفرت  نأ  تئـش  اذإ  و 
.قیفوتلا یلو  هللا  لاؤسلا و  فقو  هیقیقحلا  هیاغلاب  تمتح  ترکذ و  اذإف  هلأسملا  اهنمضتی 

فقوتل هروصلا  هداملا و  نیب  يداحتالا  بیکرتلا  تابثإ  نم  رم  امل  ابـسانم  هنوکل  هیف  لوقلا  قیقحت  جازملا و  رکذب  نفلا  اذـه  متخنل  و 
هقیقحت كاندعو  دق  تملع و  امک  هیلع  کلذ  نایب 

هتینإ جازملا و  هیهام  قیقحت  یف  ( 14  ) لصف

هراشا

هیهام نع  ثحبلا  نأ  یه  يرخأ و  هلعل  هروکذـملا و  هلعلل  انهاه  اهاندروأ  انکل  تایعیبطلا  نف  یف  هلأـسملا  هذـه  رکذـب  ترج  هداـعلا 
.هیهلإلا مولعلا  یف  رکذی  نأل  بسانم  هدوجو  وحن  یش ء و 

نوکت اهنإ  یتح  ءازجألا  ههباشتم  ام  اطسوت  لوألا  عبرألا  نیب  هطـسوتم  تاسوململا  لئاوأ  سنج  نم  هسوملم  هیفیک  جازملا  نإ  لوقنف 
هبوطرلا یلإ  سایقلاب  هبوطر و  هسوبیلا  یلإ  سایقلاب  هرارح و  هدیدشلا  هدوربلا  یلإ  سایقلاب  و  هدورب - هدـیدشلا  هرارحلا  یلإ  سایقلاب 

رخآلا ال هئزج  یف  اـهنم  دـجو  اـم  لـثم  هئازجأ - نم  ءزج  لـک  یف  اـهنم  دـجو  اـم  نوکی  ثیحب  جازملا  يذ  مسجلا  یف  اـهنإ  هسوبی و 
.اندنع وه  امک  طقف  افصو  وأ  روهمجلا  دنع  وه  امک  افصو  اتاذ و  عوضوملا  یف  الإ  اهنیب  توافت 

هروس ترسکنا  رخآلا  یف  امهنم  لک  لعف  تسامت و  تجزتما و  ترغصت و  اذإ  رصانعلا  نأ  روهشملاف  الباق  العاف و  اهتینإ  ببـس  امأ  و 
لعافتلا ال اذـه  اولاق  اـهلاحب  هفلاـختملا  رـصانعلا  روص  ظاـفحنا  عم  جازملا  یه  ههباـشتم  هطـسوتم  هیفیک  عیمجلل  تلـصحف  اـهتایفیک 

هبسن ربتعی  وأ  هریغ  وأ  اسامم  تناک  ءاوس  الصأ  هیعضو  هبسن  لوصح  اهنیب  ربتعی  نأ ال  امإف  الإ  ضعبل و  اهضعب  هسامم  دنع  الإ  لصحی 
برقلا نم  برض  هاذاحملاک و  يرخأ 
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رثؤملا و نیب  هصوصخم  هیعضو  هبسن  یلع  فقوتم  وهف  ینامسج  رثأت  ریثأت و  لک  نأ  هعضوم  یف  نیبت  امل  لوألا  یلإ  لیبس  دعبلا ال  و 
.یناثلا یقبف  رثأتملا 

نخـسملا و نیب  ناک  نإ  ذئنیحف  دعبلا  هاذاحملا و  نم  برـض  یلع  انوکی  نأ  دب  الف  هاقالملاب  امهنیب  هبـسنلا  نکی  مل  اذإ  ذـئنیح  لوقنف 
رثأ نأل  لطاب  یناثلا  نخـستی و  مل  وأ  ضورفملا  لعفنملا  نخـستی  نأ  لبق  طسوتملا  نخـستی  نأ  امإ  ولخی  ـالف  مسج  ـالثم  نخـستملا 

ایقالم نکی  مل  ول  طسوتملا  نـأل  بولطملا - بجوی  لوـألا  هرورـض و  برقـألا  یلإ  هلوصو  دـعب  ـالإ  دـعبألا  یلإ  لـصی  ـال  نیخـستلا 
نیخستلاف ال ایقالم  ناک  نإ  یقالملا و  طسوتملا  یلإ  یهتنی  یتح  رخآ  طسوتم  یلإ  مالکلا  لقنن  رخآ و  طسوتم  امهنیب  ناک  نخسملل 

.یقالملا طسوتب  یقالملا  یقالم  یلإ  مث  یقالملا  مسجلل  الإ  نخسملا  نم  الوأ  لصحی 

.یقالتلا سامتلاب و  الإ  نوکی  یعیبط ال  رثأت  ریثأت و  لک  نأ  رهظف 

هلاقملا نم  عباسلا  لصفلا  یف  هرکذ  ام  ضقانی  اذه  نأب  يزارلا - مامإلا  هیلع  ضرتعا  ءافشلا و  تایعیبط  یف  خیـشلا  هرکذ  ام  ریرقت  اذه 
سیل هنأب  ءاوهلا - فیکتی  نأ  ریغ  نم  ءاوهلا  یف  تارـصبملا  حابـشأ  يدأت  رکنأ  نم  باوج  یف  لاق  ثیح  اهنم  سفنلا  ملع  نم  هثلاـثلا 

ماسجألا رثکأ  یف  ءارقتـسا  ادوجوم  ناک  نإ  اذـه و  نإف  سوململل - ایقالم  نوکی  نأ  بجی  لعاف  مسج  لک  نأ  ارهاظ  هسفنب و ال  اـنیب 
لعفت ال ماسجأ  هاقالملاب و  لعفت  ماـسجأ  نوکیف  هاـقالم  ریغ  نم  ءایـشأ  یف  ءایـشأ  لاـعفأ  نوکی  نأ  زوجی  لـب  هرورـض  اـبجاو  سیلف 

.هاقالملاب

رثؤی نأ  زوجی  لب  صاخ  عضو  هبسن و  نیمـسجلا  نیب  نوکی  نأ  بجی  هنأ  اذه و ال  هلاحتـسا  یلع  اناهرب  دحأ  میقی  نأ  نکمی  سیل  و 
یف اهـضعب  لعفی  اهلک  ماسجألا  تناک  نأ  قفتا  ناک  ول  هنأ  اـمک  بجعتلا  نم  برـض  یقبی  اـمنإ  هاـقالم  ریغ  نم  رخـآلا  یف  امهدـحأ 

هاقالم ریغب  رثؤم  نم  نآلا  بجعت  امک  هنم  بجعت  هاقالملاب  لعفی  لعاف  دـهوش  نأ  قفتا  اذإ  ناک  هنیابملا و  هبـسنلا  کـلت  لـثمب  ضعب 
.هضقنی هتبلا  ناهرب  ناک ال  هبجوی و  هیلع  نهربملا  انبهذم  هحص  ناک  لقعلا و  لوأ  یف  لیحتسم  ریغ  اذه  ناک  اذإف 
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رـصبلا و لوبق  حبـشلل  الباق  ناک  اذإ  هلباقی  يذـلا  مسجلا  یف  لـعفی  نأ  نولملا  رینتـسملا  وأ  هتاذـب  یـضملا ء  مسجلا  نأـش  نم  لوقنف 
.فافش هنأل  لباق  ریغ  وه  ذإ  ائیش  طسوتملا  یف  لعفی  نأ  ریغ  نم  هتروص  لثم  هروص  وه  اریثأت  هل  نول  مسج ال  امهنیب 

هلاهلا و هفرعم  یف  اهیلإ  جاتحی  یتلا  تامدقملا  یلع  لمتـشملا  لصفلا  یف  اضیأ  ینعملا  اذه  رکذ  دق  عضوملا و  اذه  یف  هرکذ  ام  اذه 
هنأ عم  هسامملا  هاقالملا و  یلع  فقوتی  ماـسجألا ال  نیب  لاـعفنالا  لـعفلا و  نأ  ناـیب  یف  هغلاـبم  هنم  کـلذ  نأ  یفخی  ـال  حزق و  سوق 

.سامتلا ءاقللاب و  الإ  نامتی  لاعفنالا ال  لعفلا و  نأ  یلع  ناهربلا  هماقإل  جازملا  هقیقح  لصف  یف  يدصت 

اهنأ ال عم  ضرألا  نخست  سمشلا  نأ  تالاکـشإلا  نم  و  لاق - خیـشلا  اذهل  هرهاظلا  تاضقانملا  هذه  لاثمأ  عوقوب  یبجعت  رثکیل  هنأ  و 
ضرألا نیب  اهنیب و  طسوتت  یتلا  ماسجألا  یضت ء  اهنأ ال  عم  ضرألا  یضت ء  اذک  كالفألا و  نخست  اهنإف ال  هبیرقلا  ماسجألا  نخـست 

ءاقللاب و الإ  نامتی  لاعفنالا ال  لعفلا و  نأب  مزجی  نأ  تالاکشإلا  هذه  عم  یکذلا  لجرلل  زوجی  فیکف  کلذک  ناک  اذإف  هفافـش  اهنأل 
.همالک یهتنا  سامتلا 

نم هلجعلا  هشیط و  هعبط و  هلجعل  ثحبملا  یف  ناعمإلا  لبق  هئارظن  خیشلا و  لثم  یلع  ضارتعالا  یلإ  هردابملا  عیرـس  لجرلا  اذه  لوقأ 
رثأتلا ریثأتلا و  قلطم  وه  سامتلا  ءاقللا و  بوجو  هیف  عنم  يذلا  نإف  ملسم  ریغف  خیشلا  یلإ  مالکلا  یف  ضقانتلا  هبـسن  امأ  ناطیـشلا  لعف 

عون یلع  مکح  بوجو  نیب  ضقانت  نخـستلا و ال  نیخـستلاک و  ناصوصخم - رثأت  ریثأت و  کـلذ  هیف  بجوأ  يذـلا  نیمـسجلا و  نیب 
.رخآ عون  یلع  هبوجو  مدع  صوصخم و 

يذلاف لاعفنالا  اذک  ایجیردت و  نوکی  دـق  ایعفد و  نوکی  دـق  لعفلا  نإف  نیعـضوملا  یف  هیف  افلتخم  رثأتلا  ریثأتلا و  وحن  نوکی  امبر  ذإ 
كرحملا لعافلا  هرـشابم  نم  اهیف  دـب  تالاحتـسالا و ال  تاـکرحلا و  باـب  نم  یتلا  هیجیردـتلا  تـالاعفنالا  وه  هاـقالملا  هیف  بجوأ 

رومألا یف  ضعب  یف  اهضعب و  رصانعلا  لعف  لیبقلا  اذه  نم  كرحتملا و  لباقلل 
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هیف بجی  مل  يذـلا  هسوبیلا و  هبوطرلا و  هدوربلا و  هرارحلا و  لـثم  هسوململا  تاـیفیکلا  لـئاوأک  اـهتالامک  اـهتاممتم و  نم  یه  یتـلا 
یمیلعت اهضعب  یعیبط و  اهضعب  تادوجوملا  نأ  ماقملا  اذه  یف  قیقحتلا  یعفدلا و  لوبقلا  یعفدلا و  لعفلاک  کلذک  سیل  ام  هاقالملا 

بجی يذـلا  وه  لـعفلا  کـلذ  و  دوجولا - یناـمز  یعیبط  لـعاف  نم  ـالإ  ردـصی  ـال  یعیبطلا  لـعفلاف  لاـعفألا  اذـک  یلقع و  اهـضعب  و 
مل نإ  یجیردتلا و  يددجتلا  لاعفنالا  هکرحلل و  هیف  لخدـم  الف  یمیلعتلا  لعفلا  امأ  هلیحتـسم و  هلعفنم  هدام  یف  هددـجت  هتلاحتـسا و 

هلاحتـسا هکرح و  نود  اهل  مزاللا  عضولا  هیمکلا و  درجم  لعفلا  کلذ  یف  جاتحملا  امنإ  هیلکلاب و  هعیبطلا  هکرحلا و  نع  اقرافم  نکی 
.لعفنملا بناج  نم  لعافلا و ال  بناج  نم  ال 

نإ لباقلا  هیهام  لعافلا و  سفن  هیلإ  جاتحملا  امنإ  اهنم - دـح  هکرح و  یلإ  نآ و ال  نامز و  یلإ  هیف  هجاـح  ـالف  یلقعلا  لـعفلا  اـمأ  و 
هیمنتلا و هیذـغتلا و  ضییبتلا و  دـیوستلا و  دـیربتلا و  نیخـستلا و  نم  تالاحإلا  تاکیرحتلاک و  یعیبطلا  لعفلا  لاثم  لباق  كانه  ناک 
بیعکتلا و عیبرتلاـک و  لاکـشألا  ثودـح  و  تاـیذاحملا - سوکعلا و  عوقو  هءاـضإلا و  هراـنإلاک و  یمیلعتلا  لـعفلا  لاـثم  دـیلوتلا و 
هضافإلا و داجیإلا و  قلطمک  یهلإلا  لعفلا  لاثم  ام و  رادـقم  ام و  هیمک  عم  هعفد  الإ  ثدـحت  یتلا ال  رومألا  نم  کـلذ  ریغ  هرئادـلا و 

.مولعلا تاکردملا و  ماسقأ  سایقلا  اذه  یلع  همحرلا و  عادبإلا و  دوجلا و 

یعیبط و ریغ  اهضعب  لیختلا و  راصبإلاک و  یعیبط  ریغ  اهـضعب  قوذلا و  سمللاک و  یعیبط  اهـضعب  ناسنإلا  رعاشم  لاعفأ  نأ  يرت  أ ال 
و هاقالملاب - الإ  نوکی  وهف ال  بیرقلا  هلعاف  نع  ردـصی  یعیبط  لعف  لک  نإ  لوقنف  اذـه - ررقت  اذإ  هب  لـقعتلا  مهوتلاـک و  یمیلعت  ـال 

لجـأل هلباـق  هلزنمب  وه  اـمیف  وأ  اـهتدام  یف  اـهتعیبط  نم  یه  یتلا  راـنلا  هنوخـسک  هلباـق  یف  هنم  عقو  ءاوس  هلعفنم  نیب  هنیب و  هرـشابملا 
هدوجو نأل  رامغنالا  لک  هداملا  یف  رمغنم  یعیبط  لعاف  وه  ثیح  نم  یعیبطلا  لعافلا  نأ  کلذ  یف  رسلا  جازتمالا و  وأ  هب  لاصتالا 
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دوجو نأ  امکف  هنم  ءزج  هداملا  نم  ءزج  لک  یف  نوکی  ثیحب  نایرـسلا  قارغتـسالا و  وحن  یلع  هتداـم  یف  هدوجو  هنیعب  وه  هسفن  یف 
هیرانلا و روصلاک  کلذ  هداملا و  سفن  ماسقنا  بسح  امـسقنم  نوکی  ام  يداملا  رمألا  دوجو  اذکف  همـسقنم  تاذ  دوجو  هداملا  سفن 

.هیناثلا اهتالامک  هعباتلا و  اهضارعأ  اهتایفیک و  اذک  هیعیبط و  روص  یه  امب  هیعیبطلا  روصلا  رئاس  و  هیضرألا -

هدوجوب و موقتی  یشلا ء  هیلعاف  نأ  اقباس  رم  دق  و  هیرصنع - وأ  تناک  هیکلف  هیناویح  یه  امب  هیناویحلا  هروصلا  لیبقلا  اذه  نم  سیل  و 
نأ ریغ  نم  رخآ  امسج  الثم  رانلا  هیمسج  یف  هیشافلا  هرارحلا  تنخس  ولف  هداجیإ  یف  اضیأ  هیلإ  رقتفم  هدوجو  یف  یشلا ء  یلإ  رقتفملا 

ءاـقلإ یلإ  هرقتفم  ریغ  اهـسفن  یف  هرارحلا  کـلت  دوجو  نوـکی  نأ  مزلی  رخآ  مسج  لاـصتالاب  اـمهنأک  اریـصی  یتـح  هساـمت  هیقـالت و 
.هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللا  نکل  هب  موقتم  دوجولا و  عرف  داجیإلا  نأ  نم  تملع  امل  امهلحم 

يأ کلذـک  اضیأ  هریثأت  هداجیإف و  هئازجأ  عیمجب  هیلإ  يرـسی  هیف و  وشفی  لحم  یلإ  رقتفم  شاف  رمأ  دوجو  هدوجو  اـم  لـک  نأ  تبثف 
رثؤملا کلذ  لثم  نوکی  نأ  زوجی  ـال  هنأ  اذـه  نم  مزلی  هنم و  رثأـتملا  لـحملا  یف  هیارـسلا  وشفلا و  تعن  یلع  اریثأـت  اداـجیإ و  نوکی 

.عضاوملا نم  ریثک  یف  اهلامعأ  اهقیقحتب و  عفتنی  هفیرش  هدعاق  هذه  هنم و  رثأتملل  تاذلا  نیابم 

اهراقتفا هداملا و  یلإ  اهتبسن  اهتادوجو و  بتارم  بسح  یلع  تارثؤملا  تاریثأت  بتارم  نأ  تدجو  تحفصت  تیرقتسا و  اذإ  کنأ  و 
.نوکلا دوجولا و  یف  اهیلإ  اهتبسن  بسح  یلع  داجیإلا  ریثأتلا و  یف  اهئانغتسا  و 

هنخـسملا هوقلا  دوجو  نوکی  یتح  اهل  ایقالم  نکی  مل  اـم  راـنلا  نم  نخـستملا  مسجلا  نأ  نم  خیـشلا  هرکذ  اـم  قدـص  رهظ  دـق  نذإـف 
نم اهریغ  فیفجتلا و  بیطرتلا و  دـیربتلا و  یف  لاحلا  اذـک  امهنع و  نخـستی  مل  اـهتدام  راـنلا و  هیمـسج  یف  اـهدوجوک  هیلإ  هبـسنلاب 

لالظألا حابشألا و  عوقو  مالظإلا و  هرانإلاک و  یه  یتلا  لاعفألا  امأ  هیعیبطلا و  تاریثأتلا 
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.خیشلا یمالک  نیب  ضقانت  الف  هیلإ  انرشأ  امک  بابلا  اذه  نم  تسیلف 

راصقلا و بوث  ضیبت  اضیأ  نیطلاک و  هلتبملا  ضرألا  ففجت  اهنإ  کلوق  هاقالم و  ریغ  نم  ضرألا  هجو  نخـست  سمـشلا  هلوق  اـمأ  و 
ثدحی رمأ  اذـه  و  هرانإلا - هءاضإلا و  وه  اهباشتم  ادـحاو  الإ  سیل  تاذـلاب  الوأ و  سمـشلا  لعف  لوقنف  هاقالم - ریغ  نم  ههجو  دوست 

هلعفنم هنوخسلا  ءوضلل و  هلباق  هدام  یف  ءوضلا  دوجو  یلع  یـضم  هعفد و  رونلا  تلبق  اذإ  مث  هلعفنملا  هل  هلباقلا  ماسجألا  هذه  یف  هعفد 
دعب اداوس  فیثکلا  مسجلا  یف  هنوخـسلا  لـعفی  مث  مسجلا  نخـستیف  رونلل  هرارحلا  هبـسانم  لـجأل  هنوخـسلا - لـعف  اـهیف  ءوضلا  لـعفب 

.لباوقلا لاوحألا  فالتخا  بسح  یلع  هلیقصت  هتیفصت و  دعب  اضایب  فیطللا  مسجلا  یف  هفیفجت و 

نم هرارحلا  لبقی  هرارحلا ال  لباق  نأ  امأ  سامتلا و  هاقالملاب و  الإ  یـش ء  یف  هنوخـسلاب  رثؤی  رانلاک ال  الثم  راـحلا  مسجلا  هلمجلاـب  و 
ذإ ال هلاحتـسالا  مولعمب  سیل  هروکذـملا و  هیـضقلا  نم  مزال  ریغ  رخآ  رمأ  وهف  هنوخـسلا  لعاف  هاقالمب  هسامملاب و  الإ  ناک  لعاف  يأ 
هکرحلاک و نخستم  ریغ  نخسم  نم  وأ  هل  قالم  نخسم  ریغ  نم  لباق  نخستی  نأ  مسج و  هرـشابم  ریغ  نم  مسج  رثأت  نأ  یف  هلاحتـسا 

وحن یلع  ـال  كرحتم  ریغ  كرحم  نـم  كرحتی  دـق  لـب  كرحتم  كرحم  نـم  نوـکی  نأ  بـجی  ـال  كرحتم  لـک  نأ  اـمک  اـهوحن 
.دادمإلا قیوشتلا و  لیبس  یلع  هیلقع  تاکرحم  نم  كالفألا  سوفن  تاکرحک  هقرافملا  وحن  یلع  لب  هرشابملا 

هلعفنملا هلعافلا و  هتیفیک  اتلک  یف  لیحتـسی  لازی  مث ال  الثم  بطر  دراب  مسج  نوکی  نأ  یف  عاـنتما  ـال  لوقنف  مـالکلا  اذـه  ررقت  اذإـف 
لصحیف هسوبیلا  یلإ  هبوطرلا  هرارحلا و  یلإ  هتدورب  لیمی  یتح  حایرلا  بوبه  بکاوکلا و  هءاضإک  هجراخ  وأ  هلخاد  بابـسأ  ببـسب 

اهل هدـحاو  هروص  كانه  نوکیف  جازتما  ریغ  نم  جازم  دـجویف  هسوململا  لئاوألا  عبرـألا  هذـه  نیب  هطـسوتم  هطیـسب  هلدـتعم  هیفیک  هل 
.کلذ هلاحتسا  یلع  ناهربلا  هیلعف  هعوقو  زیوجت  نع  عنم  نم  هسامتم و  هرغصتم  ءازجأ - بیکرت  یلإ  هجاح  ریغ  نم  هیجازم  هیفیک 
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ججحلا لب  جازملاب  یمـسملا  لوصح  یف  اهیقالت  اهرغـصت و  رـصانعلا و  بیکرت  یلإ  هجاحلا  یطعی  اناهرب  نـآلا  یلإ  دـجن  مل  نحن  و 
رساکلا هثالث  ارومأ  انهاه  نأ  اهرهشأ  هروهشمف  تالاکشإلا  امأ  هولصأ  ام  مده  یف  هضهان  تالاکـشإلا  هوررق و  ام  فالخ  یلع  همئاق 

امنإ لـب  صقنتلا  دادتـشالا و  اـهل  ضرعی  ـال  هدـحاولا  هیفیکلا  نأ  نیب  اـمل  هیفیکلا  وـه  سیلف  رـسکنملا  اـمأ  راـسکنالا  رـسکنملا و  و 
وأ اروسکم  هتروریـص  دـعب  ارـساک  دوعی  روسکملا  نوکی  نأ  مزل  الإ  اـضیأ و  هیفیکلا  وه  سیلف  رـساکلا  اـمأ  اـهعوضومل و  ناـضرعی 
اذه هداملا و  وه  رسکنملا  هروصلا و  وه  رساکلا  نأ  یقبف  هنالطب  نایب  لصف  امک  اروسکم  هرـسک  نیح  ارـساک و  هراسکنا  نیح  نوکی 
یه هنخـسم  هروص  انهاه  سیل  و  راحلاب - درابلا  رـسکنا  اطلتخا  درابلا و  ءاملاب  جزتما  اذإ  راحلا  ءاـملا  نأ  امهدـحأ  نیهجوب - لکـشم 

لجأل لیملا و  طسوتب  هعیبطلا  کیرحت  نأ  امک  هیفیکلا  طسوتب  اهلعفف  هلعاف - تناک  نإ  هروصلا و  نأ  یناثلا  اهتاذب و  نیخـستلا  أدبم 
موزل نم  هیفیکلا  وه  رساکلا  نوک  یف  روکذملا  لاکـشإلا  دوعی  ذئنیحف  اهتنوخـس  هطـساوب  نیخـستلا  لعف  لعفی  هیئاملا  هروصلا  کلذ 

الإ رمألا  لوبقل  لعفلاب  دعتسی  نکل ال  اقلطم  لاعفنالا  اهنأش  ناک  نإ  هداملا و  نإف  لباقلا  ههج  نم  رمألا  اذک  ارـساک و  رـسکنملا  نوک 
.هیفیکلا وه  رسکنملا  نوک  یف  لاکشإلا  دوعیف  یش ء  لک  لبقی  هدام  لک  ناکل  الإ  اهب و  همئاق  هیفیک  طسوتب 

اهدعی هبیرغ  هلاح  ثودح  لجأل  روصقملا  هعیبط  وه  تاذلاب - هیرـسقلا  هکرحلا  لعاف  نأ  امک  هنأب  لوألا  هجولا  یف  حدقت  نأ  کل  و 
دعملا هدعم و  اهنأل  رانلا  هعیبط  وه  سیل  ءاملا  هیمـسج  یف  هنوخـسلا  کلت  دیفمف  ارـسق  رانلاب  ءاملا  نخـست  اذإ  اضیأ  انهاهف  رـساقلا  ال 

دق کلذل  ءاملا و  یف  هدوجوملا  هنوخسلل  هیطعملا  یه  هیئاملا  هروصلا  لب  للعلا  ثحابم  یف  هنایب  قبس  امک  هیتاذلا  بابسألا  نم  سیل 
حدقلا نع  ملاس  یناثلا  هجولا  نکل  هنوخسلا  تلصح  اهتهج  نم  یتلا  رانلا  کلت  داسف  عم  هنوخسلا  کلت  یقبی 

ججحلا امأ  و 

اهنمف

هیاغلا یف  رغصت  اذإ  یعونلا  مسجلا  نأ  یلإ  اوبهذ  نیءاشملا  ءامکحلا  نأ 
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هتیفیک تلطب  هتروص  تلطب  اذإ  هنأ  کش  طقف و ال  هیدادتمالا  هروصلا  وه  ذئنیح  هل  یقبی  يذلا  لب  هیعونلا  هصاخلا  هتروص  هل  قبی  مل 
لوقلا نأ  بهذـملا  اذـه  نم  رهظف  هیعون  هدـحاو  هروصب  اروصم  عومجملا  ریـصیف  هرواـجی - اـم  هداـمب  هتداـم  تلـصتا  اـهل و  هعباـتلا 

.حیحصب سیل  هفلاختملا  اهروص  ءاقب  عم  اضعب  اهضعب  سامت  رصانعلا و  رغصت  ههج  نم  جازملا  لوصحب 

اهنم و 

یش مایتلالل  اهرخسی  عامتجالا و  یلع  اهربجی  يذلاف  هیعیبطلا  زایحألا  یلإ  لیملا  قارتفالا و  یلإ  هیعادتم  رـصانعلا  نم  هدحاو  لک  نأ 
رهوجلا رهوجلا و  یلع  یلوتـسی  ـال  ضرعلا  نـأل  اـهیف  افرـصتم  اـهب  اـمئاق  اـیروص  ارهوج  نوـکی  نأ  دـب  ـال  یـشلا ء  کـلذ  رخآ و  ء 

یف امیس  قارتفالا  تتشتلا و  یلع  اهبیکرتل  اظفاح  نوکیل  هقیقحت  رم  امک  یـشلا ء  هدام  یف  فرـصتی  عضولا ال  یف  نئابملا  ینامـسجلا 
هروص اهیف  فرصتملاف  هیرـسق  هیقافتا و ال  نوکی  اهلثم ال  نإف  امئاد  هظوفحملا  عاونألا  نم  هیلامکلا  رومألل  هدعتـسملا  هیعیبطلا  داوملا 
نکی مل  الإ  هدـحاو و  هروص  اهنأ  کش  الف  ظفحلا  همادإلا و  میوقتلاب و  هداـملا  یلع  همئاـق  یه  اـیتاذ و  امدـقت  اـهیلع  همدـقتم  هعونم 

.هیعیبط هدحو  عونلا  کلذل 

اهموقت ال هداملا و  لصحت  نأل  هدـحاو  هدامل  الإ  نوکت  هدـحاولا ال  هروصلا  نأ  نیتروصب و  موقتی  هدـحاولا ال  هقیقحلا  نأ  نیب  دـق  و 
هدحاو و دعب  هدحاو  الإ  نیتروصلاب  موقتت  هدحاولا ال  هداملا  نأ  امک  هروصلل و  هعبات  اهترثک  اهتدـحو و  یف  یهف  هروصلاب  الإ  نوکی 
هدحاو و هروص  هل  یعیبط  عون  لک  نأ  تبث  دق  نذإف  بیترتلا  نم  برـض  رخأت و  مدقتب و  الإ  نیتدامل  موقت  هدـحاولا ال  هروصلا  اذـک 

.حیحص ریغ  ابکرم  ضرف  امیف  رصانعلا  روص  ءاقبف  هدحاو  هدام 

وه امب  هنع  ردصی  ام  لکف  هدحاو  هعیبط  هل  ام  لک  و  هدحاو - هروصب  الإ  سیل  ایعیبط  ابکرم  ضورفملا  اذـه  ماوق  نأ  تبث  اذإ  اضیأ  و 
عاونـألا هذـه  نع  ردـصی  اـم  لوأ  نإ  مث  هدـحاولا  هروصلا  هعیبـطلا و  کـلت  هؤدـبم  هردـصم و  نوکی  نأ  بجی  دـحاولا  عونلا  کـلذ 
هامـسملا هیفیکلا  نوکی  نأ  بجیف  هسوململا - تاـیفیکلا  لـئاوأ  سنج  نم  یه  تاـکرحلا و  لویملا و  باـب  نم  یتـلا  یه  هیرـصنعلا 

نع هعونملا ال  هروصلا  کلت  نع  هرداص  جازملاب 
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تاذلاب هفلاختم  تاذلاب  هفلاختملا  لاعفألا  نأل  هفلاختم  روص 

- قبس امم  ذخأملا  هبیرق  تایشرعلا  نم  يرخأ  هجح 

ردصی تناک  ام  عیمجف  یلوألا  دعب  يرخأ  هروص  اهیف  تثدح  هیلامک و  هروصل  تدعتسا  اذإ  هداملا  نأ  یـضم  امیف  تبث  دق  هنأ  یه  و 
صتخت هدـئاز  رومأ  عم  هیلامکلا  هقحاللا  هروصلا  هذـه  نم  ردـصت  راثآلا  مزاوللا و  تالاعفنالا و  لیعافألا و  نم  هقباـسلا  هروصلا  نم 

.صقنلا یلإ  مامتلا  هبسن  هیلإ  اهتبسن  نأل  هقحاللاب 

وه عونلا  کلذ  یف  هیجازملا  هیفیکلا  رودـص  أدـبم  نوکی  نأ  بجیف  هیلاـمک  يرخأ  هروص  رـصانعلا  نم  جزتمملل  تلـصح  اذإ  لوقنف 
روص ءاقب  ناک  اهیلإ  الإ  هدنتسم  ریغ  هروصلا  هذه  نع  هرداص  جازملاب  هامسملا  هیفیکلا  تناک  اذإف  رصانعلا  نود  هیلامکلا  روصلا  هذه 

هدوجوم ریغ  اهروص  هفارـصب  یهف  هیلع  نهربم  وه  امک  دوجولا  یف  لطعم  هنأ ال  عم  الطعم  اعئاض  هنئاکلا  دیلاوملا  هذـه  یف  رـصانعلا 
.بکرملل اهمیوقت  نع  الضف  دیلاوملا  یف 

- يرخأ هجح 

امک صخشلا  ددعلاب و  هریثک  عونلاب  هدحاو  اهنأ  کش  ال  لحملا - ءازجأ  عیمج  یف  هیراس  اهنأ  هضورفملا  هیجازملا  هیفیکلا  ءازجأ  نإ 
امإ یجازملا  عونلا  اذـه  دارفأ  رثکت  هلع  لوقن  ذـئنیحف  ءاملا  یف  یتلاک  هیفیکلا  هذـه  نم  رانلا  یف  یتلا  نأب  اوحرـص  ثیح  مهدـنع  وه 

هیهام نأل  نالطبلا  رهاظف  نالوألا  امأ  لاحم  هدارفأ  رثکتف  لیحتـسم - لکلا  نیابم و  رمأ  وأ  اـهتروص  وأ  اـهتدام  وأ  اـهمزال  وأ  هیهاـملا 
هیهاملا و ههج  نم  دحاو  عون  دارفأل  ددـعت  الف  دـحاو  دـحاولا  لعف  عیمجلا و  یف  درطم  دـحاو  هدـحاولا  هیهاملا  مزال  اذـک  هدـحاو و 

.اهمزال

عیمجلا یف  یهف  یلوألا  هداملا  امإ  هداملا  نأل  اضیأ  لطاب  وهف  ثلاثلا  امأ  و 
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دارفأ رثکت  هلع  نوکت  اضیأ ال  یهف  رـصانعلا  ینعأ  هیناثلا  هداملا  امإ  ددـعتلا و  رثکتلا و  بابـسأ  نم  نوکت  ـال  رـصانعلا  هداـمف  هدـحاو 
اهفالتخا ههج  نم  وأ  اهتیمـسج  ههج  نم  امإ  رثکتلل  اهتیئـشنمف  جازملا  دارفأ  رثکت  أشنم  یه  تناـک  ول  اـهنأل  کـلذ  دـحاولا و  جازملا 

نأ بجوی  یناثلا  ددعتلا و  فالتخالا و  یـضتقی  دـحاولا ال  رمألا  هدـحاو و  عیمجلا  یف  هکرتشم  هیمـسجلا  نأل  لطاب  لوألا  روصلاب و 
کلذ ددعلاب و  اذه  نأل  کلذک  سیل  اهتایفیک و  اهراثآ و  فالتخا  رـصانعلا و  روص  دادعأ  لیبق  نم  جازملا  دادـعأ  فالتخا  نوکی 

.عونلاب

رصانعلل نأ  امک  ریغ  اعبرأ ال  اهددع  نوکیف  رـصانعلا  روص  فالتخا  ددعل  هعبات  هیجازملا  تایفیکلا  هذه  ددع  نوکی  نأ  مزلی  اضیأ  و 
.بکرملا یف  یتلا  هسامتملا  هرغصتملا  ءازجألا  ددعت  بسح  یلع  جازملا  دارفأ  ددعت  نأل  مهدنع  لطاب  مزاللا  ریغ و  روص ال  عبرأ 

نإ دـحاو و  دـحاولا  رثأ  تملع و  امک  هدـحاو  یهف  هیلامکلا  روصلا  تناک  نإ  رثکتلا  هلع  اهنأ  ضرف  یتلا  روصلا  کـلتف  عبارلا  اـمأ  و 
لوبقلاب و هداملا  وه  يذـلا  هلباق  یلإ  رودـصلاب و  روصلا  وه  يذـلا  هلعاف  یلإ  هتبـسن  لـعف - رثأ و  اـهنم  لـکلف  رـصانعلا  روص  تناـک 

الإ روصلاب و  اضیأ  سیلف  اهمزاول  هیهاملاب و  سیل  هنأ  تملع  امل  هیجازملا  هیفیکلا  هذـه  دارفأ  نیب  فـالتخالاف  رودـصلاب  ـال  لولحلا 
ریخألا و لصفلا  هلزنمب  اهنیعب  اهنأل  اهمامت  هیهاـملا و  أدـبم  یه  هروص  یه  ثیح  نم  هروصلا  نأ  تبث  اـمل  هیهاـملاب  اـهفالتخا  ناـکل 
تایهاملا و هفلاختم  تناکل  هیهام  اتاذ و  هفلاختم  روصلا  روصلاب و  اهفالتخا  ناک  ولف  یـشلا ء  هیهاـم  ماـمت  لـصفلا  يداـبملا و  أدـبم 

.اذه فالخ  ردقملا  تاوذلا و 

صصخملا و کلذ  قوحل  یف  هروکذملا  قوقـشلا  دوعیف  رخآ  صـصخم  نم  دب  الف  دحاو  عیمجلا  یلإ  نیابملا  هبـسنف  سماخلا  امأ  و 
درجمب الإ  هیهاملا  مامت  یف  اـهقافتا  دـعب  هیوهلا  بسحب  هدـحاولا  هعیبطلل  جازملا  دادـعأ  نیب  فـالتخا  ـال  نأ  یقبف  مـالکلا  لسلـستی 

لصتملا ءازجأ  یف  امک  رسکلا  کفلا و  بسحب  هیمهولا و  ءازجألا  وأ  هیضرفلا  همسقلا 
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نأ بجوف  ضرعلاب  وأ  تاذـلاب  هلاصتا  ناک  ءاوس  لصتم  رمأل  هیرادـقملا  همـسقلا  بابـسأ  نم  ببـسب  الإ  اهیف  ماسقنا  یتلا ال  دـحاولا 
هیف فالتخا  الف  ادحاو  الـصتم  ناک  اذإ  دحاو و  لصتم  دحاولا  لصتملا  عوضوم  نأل  ادحاو  الـصتم  هیجازملا  هیفیکلا  عوضوم  نوکی 

ادـحاو الـصتم  نوکی  نأ  نکمی  اعون ال  هفلاختملا  رومألا  نأ  نم  سیطارقمیذ  يأر  لاطبإ  یف  هوررق  مهدـنع و  ررقت  اـمل  روصلا  نیب 
.هاندرأ ام  کلذ  ریغ و  هدحاو ال  هروص  الإ  هیجازملا - هیفیکلا  لعاف  سیل  نذإف 

- يرخأ هجح 

اهریغ بهذلا و  ساحنلا و  دیدحلا و  نم  باذملا  یف  هیئاوهلا  هیئاملا و  ءازجألا  ءاقب  مزلی  هتبلا  دیلاوملا  یف  هیقاب  رـصانعلا  روص  تناک 
امم اهنابوذ  لاح  تاباذملا  یف  یئاوهلا  یئاملا و  ءزجلا  ءاقبب  لوقلا  اهلاح و  یلإ  عجرت  مث  رانلا  یف  ریـصت  بوذـت و  یتلا  نداعملا  نم 

.هنم دعبأ  دومجلا  دنع  اهدوع  هباذإلا و  دنع  اهنالطبب  لوقلا  نادجولا و  اهمداصی 

- يرخأ هجح 

اران و دـحاو  مسج  نوکیف  ناتروص  هل  الثم  توقایلا  یف  يرانلا  ءزجلا  نوکی  نأ  مزلی  دـیلاوملا  یف  هیقاب  هیرـصنعلا  ءازجألا  تناـک  ول 
هسفن و یلع  خیـشلا  اهدروأ  امم  هجحلا  هذـه  هنع و  باوجلا  یف  رکذ  ام  فییزت  هجحلا و  هذـه  ریرقت  رم  دـق  لطاب و  وه  اعم و  اـتوقای 

ملعتس امک  اندنع  یضرم  ریغ  باوجب  اهنع  باجأ 

هعفد ماقملا و  اذه  یف  خیشلا  هرکذ  امیف  ( 15  ) لصف

لصف یف  لاق  ثیح  ماقملا  اذه  یف  خیشلا  مالکب  نیرتغملا  نم  نوکت  کلعل 
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نع اهـضعب  لعفنا  تجزتما و  اذإ  طئاسبلا  نإ  اولاق - ابیجع و  ابهذـم  اننامز  نم  بیرق  یف  اوعرتخا  دـق  اموق  نکل  ءافـشلا  تایعیبط  نم 
.هدحاو هروص  هدحاو و  یلویه  اهل  ریصیف  هدحاو  هروص  ذئنیح  سبلت  و  اهروص - علخنی  نأ  یلإ  اهب  کلذ  يدأت  ضعب 

هیعونلا هروصلا  لوـبقل  دعتـسی  کلذـب  جزتـمملا  نأ  يری  هیمحلا و  تاذ  اـهروص  نیب  اطـسوتم  ارمأ  هروـصلا  کـلت  لـعج  نم  مهنمف 
.تابکرملل

اذـه نأ  هلـصاح  ام  لاق  مث  اهل  هروص  اهل ال  اضراع  جازملا  لعج  تایعونلا و  روص  نم  يرخأ  هروص  هروصلا  کلت  لعج  نم  مهنم  و 
تبثی زجتم ال  رطاق  یـش ء  یلإ  هزیمی  قیبنإلا  عرقلا و  نکی  ملف  اهباشتم  العف  تلعفل  رانلا  هیلع  طلـست  اذإ  بکرملا  ناکل  اقح  ناـک  ول 
سلک یلإ  رطاق و  یئاـم  مسج  یلإ  زیمی  قیبنـإلا - عرقلا و  یف  محللا  نم  هعطق  انعـضو  اـنإ  رطقی و  ـال  یـضرأ  یـش ء  یلإ  راـنلا و  یف 

.رطاق ریغ  یضرأ 

بجی لوألا  یلعف  نوکی  وأ  همدع  ریطقتلا و  دادعتسا  یف  فالتخا  اهنیب  نوکت  نأ ال  امإ  بکرملا  یف  تناک  یتلا  ءازجألا  کلت  لوقنف 
لوألا اهنع و  جراخ  رمأب  وأ  اهتایهام  سفنب  امإ  فالتخالا  کلذـف  یناـثلا  یلع  رطقلا و  نع  اـعنتمم  لـکلا  وأ  ارطاـق  لـکلا  نوکی  نأ 

لب امزال  نکی  مل  نإ  روصلاب و  فالتخالا  نأ  یلإ  عجری  امزال  ناک  نإ  جراخلا  کلذف  یناثلا  امأ  روصلاب و  ءازجألا  فالتخا  بجوی 
کلذ يرخأ و  لاـحل  اهـضعب  لاـحل و  اهـضعب  لوبقل  هفلتخم  هؤازجأ  نکی  مل  بکرم  دـجوی  نأ  نکمأـف  هلاوز - زاـجف  اـضراع  ناـک 

.بهذملا اذهب  لوقلا  لطبیف   (1) تابکرملا رئاس  یف  لوقلا  کلذک  هلک و  سلکی  وأ  هلک  رطقی  محل  موحللا  یف  دجوی  نأ  یضتقی 

لیعامـسإ ربدت ، یعوقولا  ناکمإلا  مزلتـسی  یتاذـلا ال  ناکمإلا  نإف  عقاولا  یلإ  رظنلاب  زوجی  تاذ و ال  یلإ  رظنلاب  هلاوز  زوجی  هلعل  - 1
هلا همحر 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 351 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j5/AKS BARNAMEH/#content_note_330_1
http://www.ghaemiyeh.com


332 ص :

اهنم لک  داسف  نأ  عم  رخآلا  داسفل  انراقم  اهنم  لک  داـسف  تناـک  نإ  تدـسافت و  ول  طـئاسبلا  روص  نأ  اهلـصاح  يرخأ  هجح  رکذ  مث 
رخآلا داسف  امهدـحأ  داسف  قبـس  نإ  لاحم و  کلذ  نیتمودـعم و  اـمهنوک  دـنع  نیتدوجوم  ناـتروصلا  تناـکل  رخـآلا  دوجول  لولعم 

.هدسفمل ادسفم  دسافلا  ریصی  نأ  لاحتسا 

یف الإ  يرجت  هبرجتلا ال  دیلاوملا و  نم  مسج  لک  یف  فالتخالا  اذه  عنمی  نأ  دحأل  نألف  فعضلا  هیاغ  یفف  یلوألا  هجحلا  امأ  لوقأ 
ریطقتلا یف  مسجلا  ءازجأ  نیب  فالتخالا  نأ  وه  اهرکذ و  یتلا  قوقشلا  نم  ریخألا  قشلا  راتخی  نأ  و  يوناث - جازم  اهل  یتلا  تابکرملا 

.هلک بسری  هلک و  رطقی  مسج  دجوی  نأ  مزلیف  هلوق ]  ] هجراخ رومأب  بوسرلا  و 

دجوی نأ  کلذ  نم  مزلی  لیبقلا و ال  اذه  نم  اهریغ  برـسألا و  هضفلا و  بهذـلاک و  ءازجألا  ههباشتم  یه  یتلا  تایندـعملا  رثکأ  انلق 
نم محللا  يرجم  يرجی  اـم  اذـک  اـمهریغ و  هلجر و  هدـی و  ناویحلاـک و  ءازجـألا  هباـشتم  ریغ  محللا  ذإ  هنأـش  اذـه  مـحل  موـحللا  یف 

.هطیسبلاب هامسملا  ءاضعألا 

ایواسم هئازجأ  نم  ءزج  لک  نوکی  نأ  بجی  طیسبلا  وضعلا  نأ  نم  لیق  ام  و 
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.سحلا بسحب  کلذک  ءزج  لک  وأ  کلذک  همکح  سحلا  بسحب  ءزج  لک  نأ  هانعم  يزاجم  لوق  هدحو  همسا  یف  هلکل 

لب هیلوأ  هیرـصنع  ءازجأ  سلکتلا  رطقتلا و  نم  اهیف  اهرثأ  رانلا و  لعف  لوبق  یف  هتوافتملا  الثم  هیمحللا  ءازجألا  کلت  تسیل  هلمجلاب  و 
دیلاوملا یف  هطیـسبلا  رـصانعلا  روص  علخ  یلإ  بهذ  نم  ضراوعلا و  یف  وأ  روصلا  یف  هفلتخملا - هیوناثلا  ءازجـألا  يرجم  يرجت  یه 
تافـصلا هفلاـختم  هیلوأ  ءازجأ  تاـبکرملا  ضعبل  نوکی  نأ  نکمیف  بیکرت  يأ  یف  تناـک  ءازجأ  يأ  روص  عـالخناب  لوقلا  همزلی  مل 

یف قوقشلا  دروأ  ول  ذئنیح  اهـضعب و  رخبت  اهـضعب و  دمجت  اهـضعب و  بیذتف  هفلتخم  اراثآ  اهیف  رثؤت  لعفت و  رانلا و  هیلع  طلـست  اذإف 
رـصانعلا روص  ءاقب  هنم  مزلی  هروصلا و ال  هیهاملاب و  هئازجأ  فالتخا  نأ  قوقـشلا  نم  راتخنف  مظعلا  محللا و  لـثم  وه  يذـلا  بکرملا 
فـالتخا یلع  عرفتم  روکذـملا  دـیدرتلا  راـثآلا و  لوبق  یف  فـالتخالا  لـصأ  عـنتمیف  توقاـیلا - بهذـلا و  لـثم  یف  تدرأ  نإ  هیف و 

.ناهرب هبرجتب و ال  تباث  ریغ  وه  راثآلا و  یف  ءازجألا 

بهذـملا ریغ  هیلإ  اـنبهذ  يذـلا  نإـف  هاـنرتخا  اـم  یلع  هدراو  ریغ  هنأ  امهدـحأ  نیهجوب - هحودـقم  اـضیأ  یهف  هریخـألا  هجحلا  اـمأ  و 
اهب رمألا  يدأ  ضعب  نع  اهضعب  لعفنا  و  تسامت - تجزتما و  ترغـصت و  ام  دعب  رـصانعلا  نأ  وه  خیـشلا و  هاکح  يذلا  ثدحتـسملا 
نم هبکرم  اهتدام  نوکی  نأ  جاتحی  امم ال  دیلاوملا  روص  ثودـح  نأ  هیلإ  انبهذ  يذـلا  يرخأ و  هروص  سبلت  اهروص و  علخی  نأ  یلإ 

هب رمألا  یهتنی  نأ  یلإ  هجراخ  بابسأب  هلعفنملا - هلعافلا و  هیفیک  یف  لیحتـسی  دحاو  رـصنع  انهاه  نوکی  نأ  یفکی  لب  رـصانع  عبرأ 
.هثالثلا دیلاوملا  روص  نم  يرخأ  هروص  یلإ  هتروص  بلقنی  نأ  یلإ 

امهراسکنا نیح  نم  نیرسکنملا  نوک  موزل  نم  هدنع  راتخملا - روهشملا  بهذملا  یلع  هلثم  دری  لاکـشإلا  نم  هرکذ  ام  نأ  امهیناث  و 
هدعم هلع  هرساکلا  هیفیکلا  نأب  اذه  نع  بیجأ  نإ  هرساکل و  ارساک  هراسکنا  دعب  رسکنملا  نوک  وأ  نیرساک 

دلجملا 5 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 374زکرم  ۀحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


334 ص :

یف روکذـملا  باوجلا  نأ  یلع  هرکذ  اـمع  اـباوج  هلثم  يرجی  هل  دـعملا  لوـصح  دـنع  هدوـجو  بجی  ـال  دـعملا  اـهبحاص و  راـسکنال 
هروص و تناک  نإ  هلعلا  کلتف  لولعملا  لوصح  یف  هبجوملا  هلعلا  نع  ینغت  هدـعملا ال  هلعلا  نإف  اندـنع  قیقحتلل  مداـصم  نیعـضوملا 
هرساکل و ارـساک  رـساکلا  ناکل  هدش  هیفیک  تناک  نإ  هدسفمل و  ادسفم  دسفملا  ناک  ضعبلا  هروص  داسفل  هلع  اهـضعب  هروص  تناک 

رـشابملا نأل  هیفیکلا  هطـساوب  الإ  العف  لـعفت  ـال  هروصلا  نـأل  رخـآلا  ضعبلا  هیفیک  هلاحتـسال  هلع  ضعبلل  هروصلا  نأ  ضرف  نإ  اذـک 
لویملا تایفیکلا و  یه  امنإ  تالاحتسالا  تاکرحلا و  باب  نم  یه  یتلا  لیعافألل - بیرقلا 

راتخملا بهذملا  یلع  هداریإ  نکمی  ام  عفد  راصبتسالا و  همتت  یف  ( 16  ) لصف

نم هانلق  ام  هلـصاح  امب  مالکلا  قاس  هیرهوجلا و  اهروص  لطبی  يذـلا  امف  تعمتجا  اذإ  رـصانعلا  هذـه  نأ  رظننل  مث  اضیأ  خیـشلا  لاـق 
یـش ء ناک  نإ  لاحم و  اذه  رخآلا و  هروص  امهدحأ  لطبأ  اتمدـع  امل  ضرألا  ءاملا و  نأ  لصاحلا  نوکیف  لاق ] نأ  یلإ   ] هیتجح هیناث 

هذه یف  انلخد  دقف  نیتدوجوم  انوکت  نأ  یلإ  يرخأ  هروص  ءاطعإ  امهلاطبإ و  یف  جاتحی  نأ  امإف  تعمتجا  اذإ  امهتروص  لطبأ  جراخ 
ام رخآ  یلإ  جازم  الب  تانئاکلا  هنم  نوکی  نأ  زوجی  هطیـسبلا  لب  جازملا  یلإ  هجاح  الف  جتحی  مل  نإ  سأر و  نم  مالکلا  داعف  هنوعملا 

.هرکذ

نوکی هجاح  بجوی  هیلإ ال  انبهذ  يذـلا  نأل  هنع  یکحملا  بهذـملا  کلذ  بحاص  یلع  لب  انیلع  هجح  ضهتنی  ـال  اـضیأ  اذـه  لوقأ 
هرکذ يذـلا  جازتمالا و  نود  جازملا  وه  دـیلاوملا  روص  ثودـح  یف  هیلإ  جاتحملا  امنإ  اـهلعافت و  رـصانعلا و  عاـمتجا  یلإ  تاـنئاکلا 

جازملا نإف  انیلع  مزال  ریغ  رئاضلا  انل و  رئاض  ریغ  مزاللاف  جازتمالا  نع  لب  جازملا  نع  دیلاوملا  نوکت  یف  ءانغتسالا  یعدتسی  خیشلا ال 
يدحإ ناضیفل  هدعتسم  هداملا  ریصت  هب  هسوململا و  تایفیکلا  نیب  طسوتلا  دودح  یف  هعقاو  هطیسب - هیفیک 
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روص نم  امإ  يرخأ  هروصب  اهنم  هنئاـک  هروص  ثودـح  لـبق  هظفحنم  یه  ناویحلا و  تاـبنلا و  داـمجلا و  نم  هنئاـکلا  دـیلاوملا  روص 
طسوتلا دودح  یف  لخدی  اهتروس و  هفارص  نم  رصنعلا  کلذ  هیفیک  هب  جرخی  يرسق  یجراخ  نیعم  عم  رصانعلا  روص  نم  وأ  دیلاوملا 

طسوتلا و یف  نعمأ  هل  هدعتـسملا  هداملا  جازم  ناک  الامک  لـمکأ  هروص و  فرـشأ  ناـک  اـملکف  نوکملا  کـلذ  هبـسانم  بسح  یلع 
عم دعبتسم  عنتمم و ال  ریغ  اذه  لحملا و  ءازجأ  نیب  جازتما  بیکرت و  كانه  نوکی  نأ  هرورض  ریغ  نم  یقیقحلا  لادتعالا  یلإ  برقأ 

.هبجوأ ناهربلا  نأ 

رانلا نوکیف  اهتالامک  ریغتی  امنإ  تاـجزتمملا و  یف  هیقاـب  طـئاسبلا  رهاوج  ناـک  اذإ  هنأـب  هسفن  یلع  الاکـشإ  دروأ  خیـشلا  نأ  ملعا  مث 
کلت نوکت  و  طئاسبلا - روص  یلع  هدئاز  هروص  جازملاب  دیفتـسی  مث  الیلق  نخـستی  هنکل  دوجوم  ءاملا  و  هلیلق - هرتفم  اهنکل  هدوجوم 

ران وه  تاسقطـسألا و  نم  روکذـملا  ءزجلا  ناکف  ءزج  لک  یف  هیراس  تناـکف  لـکلا  یف  يرـست  ـال  یتلا  هروصلا  نم  تسیل  هروصلا 
امحل و ریـصی  نأ  هلاحتـسالا  نم  عون  اـهل  ضرع  اذإ  اهـسفن  یف  راـنلا  نأـش  نم  نوکیف  هیمحللا  هروص  بستکا  دـسفت  مل  هلیحتـسم و 

لوبقل هیرـصنعلا  ماسجألا  دـعب  هیف  طسوتلا  دودـح  نم  دـح  سوسحملا و  فیکلا  نم  عون  نوکیف  طـئاسبلا  نم  دـحاو  لـک  کلذـک 
نم ذـئنیح  نوکیف  هدعـصم  هرارح  لبقی  نأ  نخدـملا  ءزجلا  یف  ضرألا  هروص  عنمی  امک ال  اهروص - کلذ  نع  اهعنمی  ـال  هیمحللا و 

.همالک یهتنا  هجاح  جازملا  بیکرتلا و  یلإ  نوکی  الف  طقف - هلاحتسا  لب  بکرتی  مل  نإ  عاونألا و  هذه  هروص  لبقی  نأ  طئاسبلا  نأش 

بیکرتلا تابثإ  ثحابم  یف  هرکذ  رم  دق  دـیلاوملا و  یف  رـصانعلا  روص  ءاقبب  لوقلا  نالطب  یلع  اهانرکذ  یتلا  جـجحلا  نم  هنیعب  وه  و 
.هیوق هجح  یه  هیلع و  الالدتسا  هروصلا  هداملا و  نیب  يداحتالا 

اهضارتعا سیل  لاق  هاکح  يذلا  عرتخملا  بهذملا  و  روهشملا - بهذملا  نیب  دورولا  هکرتشم  اهنأب  اهعفد  لواح  خیـشلا  نأ  بجعلا  و 
نم یلوأ  نیبهذملا  دحأ  یلع 
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لعفلا و نم  اهنیب  عقی  ام  ببـسب  هدـنع  بکرملل  هروصلا  لوصح  یف  طرـش  ءازجألا  کلت  عامتجا  نأل  کلذ  رخآلا و  یلع  اهـضارتعا 
ناک امل  کلذ  ـال  ول  يرخأ و  هروص  سبلت  اـهروص و  علخت  نأ  اـهل  ضرعی  مث  اـهتایفیک  یف  ریغت  اـهل  ضرعی  ـالوأ  اـهنأ  لاـعفنالا و 

ثدحی جازملا و  وه  يذلا  رمألا  یلع  رقتـسی  یتح  ناصقنلا  هدایزلاب و  اهتایفیک  یف  بکرت  اهنیب  عقی  امنإف  تبکرت  اذإف  هدئاف  اهبیکرتل 
.اهتایفیک یف  اهتلاحتسال  الإ  جازملا - دعب  دراو  هنأ  نظی  ام  نوکی  جازملا و ال  دعب  يرخأ  هروص 

هلاحتـسالا کلت  نـأل  اـهلبقی  ـال  ناـک  نإ  هروصلا و  کـلت  هدـحو  درفملا  لـبق  اـهنم  درفملل  تضرع  اذإ  هلاحتـسالا  کـلت  نأ  بجیف 
اهظفحتـسی هدامل  الإ  لحت  ثدـحت و ال  هروصلا ال  کلت  نأ  هصوصخم و  عاضوأ  یلع  هلعفنم  هلعاف و  اـهئازجأ  رغـصتب  ـالإ  لیحتـسی 

.همالک یهتنا  اعم  نیتفئاطلا  نیب  كرتشم  باوج  وهف  لیلاعملا  للعلا و  نم  اهریغ 

یف لاکـشإلا ال  دورو  یف  امهکیرـشت  الإ  دفی  مل  و  نیبهذملا - نم  یـش ء  نع  هعفد  لاکـشإلا و  لح  دفی  مل  هلوطب  مالکلا  اذه  لوقأ 
اذه و  الثم - اتوقای  ارصنع و  جزتمملا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  نوک  وه  لاکشإلا  لصأ  نإ  لوقی  نأ  عرتخملا  بهذملا  بحاصل  لب  هعفد 

لاکشإلا و کلذ  ریغ  رخآ  لاکشإ  دورولا  كرتشم  هنأ  هرکذ  يذلا  هخلـسنم و  ریغ  بکرملا  یف  رـصانعلا  روص  تیقب  اذإ  امب  صتخی 
یف ریغتلا  هلاحتـسالا و  لوصحل  رمألا  لوأ  یف  تناـک  اذإ  اـمنإ  بیکرتلا  عاـمتجالا و  یلإ  هجاـحلا  نأـب  هسفن  نع  اـضیأ  هعفدـی  نأ  هل 

دیلاوملا روص  نم  يرخأ  هروص  سبلت  هصاخلا و  هتروص  هنع  خلسنی  نأل  ءزج  لک  دعتـسی  هلاحتـسالا  کلت  لوصح  دعب  تایفیکلا و 
- هدیدشلا هتیفیک  هفارص  نع  هجورخ  هتلاحتـسا و  بیقع  نکل  يرخألا  هروصلا  کلت  هدحو  درفملا - ءزجلا  لبق  نأ  یف  هلاحتـسا  و ال 

جازملا لوصحل  اهجازتما  طئاسبلا و  رغـصت  یلإ  هجاحلا  مدعل  هیلإ  انبهذ  ام  یلع  لاکـشإ  الف  هجو  يأ  یلع  هروسلا و  هرتاف  هیفیک  یلإ 
.دیلاوملا روص  نم  يرخأ  هروص  لوبقل  هداملل  ییهملا ء 

قبس امیف  هفییزت  رم  دقف  لاکشإلا  عفد  یف  یناودلا  ققحملا  هرکذ  يذلا  امأ  و 
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وه جزتمملا و  ءازجأ  ضعب  یف  هیراس  هیلامکلا  هروصلا  نأب  لوقلا  نم  کلذ  نع  هب  یـصفت  ام  نالطب  یف  اـحاضیإ  كدـیزی  يذـلا  و 
وه ضعب  نود  لحملا  تاهج  ضعب  یف  يرـسی  امهنم  الک  نإ  ثیح  حطـسلا  طخلا و  یلع  اسایق  ضعب  نود  هیجازملا  هیفیکلا  لـماح 

لعافتلا ههج  نم  هلاحتسالاب  هلـصاحلا  هیفیکلا  کلتل  ضورعم  لماح  وه  جزتمملا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  نإف  اعفن  يدجی  رکذ ال  ام  نأ 
.ضورعم ریغ  اهضعب  اهل و  ضورعم  اهضعب  نأ  ال 

ددـعت بسح  ددـعلا  هریثک  لب  جزتمم  لک  یف  ددـعلاب  هدـحاو  تسیل  دادـعألا و  ههباـشتم  هیفیک  جازملا  نأـب  نوحرـصم  مه  فیک و 
دادعأ نم  يذـلا  نأ  عوضوملاب و  الإ  جزتمملا  یف  هلـصاحلا  اهدادـعأ  نیب  فالتخا  طئاسبلا و ال  نم  جزتمملا  یف  هدوجوملا  ءازجألا 

مزلی جازملا  هیف  يرـس  اـمیف  ترـس  اذإ  جازملا  دـعب  هنئاـکلا  هروـصلا  نإـف  یئاـملا  ءزجلا  یف  يذـلاک  هـنیعب  يراـنلا  ءزجلا  یف  جازملا 
.نیتزیامتم نیتیعون  نیتروص  اذ  دحاو  مسج  نوک  وه  روکذملا و  روذحملا 

اطورـشم جازملا  لوصح  ناک  ءاوس  هنئاکلا  هروصلا  ثودـح  دـنع  هیقاب  ریغ  هیرـصنعلا  هروصلا  نأب  ـالإ  داریـإلا  اذـه  نع  صلخم  ـالف 
هذـه نم  لکل  نوکی - نأ  مزلی  هنأب  هیلع  داریإلا  امأ  اندـنع و  وه  امک  هب  اطورـشم  نکی  مل  وأ  روهـشملا  وه  امک  جازتمالا  بیکرتلاب و 

رابتعاب ماسجألا  هذه  یلع  بکرملا  قالطإ  ذإ  هیف  هلاحتسا  الف  ینعملا - اذهب  اطیسب  لب  ابکرم  نکی  ملف  هروص  هدحاو و  هدام  دیلاوملا 
.تابنلا ناویحلا و  یف  امک  يوناثلا  جازملا  بسحب  اهیف  بلاغلا  رابتعاب  وأ  هقحال  هروص  هقباس و  هدام  نم  اهثودح  نأ 

قئاقحلا قیقحت  یف  هیلع  لیوعت  امم ال  هیظفللا  تاقالطإلا  رمأ  هلمجلاب  و 
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ثدحتسم ریغ  نوکی  نأ  هبشی  دیلاوملا  یف  رصانعلا  روص  ءاقب  مدع  يأ  بهذملا  اذه  نأ  یف  ( 17  ) لصف

هراشا

يذلا لصفلا  یلع  قباسلا  لصفلا  یف  لقن  ثیح  ءافـشلا - یف  خیـشلا  هاکح  ام  اذه  یلع  لدـی  يذـلا  لئاوألا و  یف  ناک  هب  لوقلا  لعل 
نأ یلع  لدی - مالکلا  اذه  رهاظ  هوقلاب و  هتباث  تاجزتمملا  نکل  لوألا  ملعملا  لاق  هنأ  روصلا  کلت  ءاقب  مدعب  لوقلا  نالطب  یف  ملکت 

نوکت نأ  نعی  مل  وأ  هروـصلا  یه  یتـلا  هیلعفلا  هوـقلا  کلذـب  ینع  هنأـب  هلوأ  خیـشلا  نکل  هوقلاـب  لـب  لـعفلاب  هدوـجوم  ریغ  اـهروص 
اهنأ ال عم  اهل  نوکی  رمأ  یلع  لدـی  نأ  دارأ  امنإ  لجرلا  نإف  اهتاذ  یف  هداـملل  نوکت  یتلا  تـالاعفنالا  یف  ربتعی  یتلا  هوقلاـب  هدوجوم 
داسفلا و عم  نوکی  اـمنإف  دادعتـسالا  ینعمب  هوقلا  اـمأ  هیتاذـلا و  اـهتروص  یه  یتلا  اـهتوق  اـهل  تیقب  اذإ  کـلذ  نوکی  اـمنإ  دـسفت و 

.الوأ ناک  يذلا  یشلا ء  هوقلاب  وه  دسافلا  نإف  هوقلا  کلتب  اضیأ  هتباث  تناکل  اضیأ  تدسف  ول  اهنإف  هداملا  یلإ  عوجرلا 

اهروص و اهب  ینع  لطبی و  اهاوق ال  نإ  لاقف  لوألا  ملعملا  امأ  لاق  روکذـملا  لصفلا  اذـه  یف  هرکذ  اـم  ریغب  نیرـسفملا  یلع  عنـش  مث 
هوقلا ینعمب  هنأ  ءالؤه  بسحف  اهل  یتلا  لاعفألا  اهنع  تردص  اهنع  قئاعلا  لاز  اذإ  یتلا  هیناثلا  تالامکلا  هذه  يدابم  یه  یتلا  اهعئابط 

.یهتنا هیدادعتسالا 

لدـی ام  خیـشلا  هرکذ  ام  سیل  لوألا و  ملعملا  مالک  رهاظل  قفاوم  عقاولل و  قباطم  حیحـص  هونظ  نورـسفملا و  همهف  ام  نأ  قحلا  لوقأ 
ینعمب یتلا  هروصلا و  داسف  عم  هتباث  دادعتسالا  ینعمب  هوقلا  نوک  نإف  هیلع  فوسلیفلا  مالک  مهلمح  مهریسفت و  نالطب  یلع 
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ذإ دادعتـسالا  ینعمب  روکذملا  همالک  یف  هوقلا  مهریـسفت  نالطب  بجوی  هروصلا ال  نیع  یه  لب  هروصلا  عم  هنئاک  لصحتلا  هیلعفلا و 
هوقلاب هتباث  تاجزتمملا  نکل  فوسلیفلا  لوقف  اهل  دعتسملا  هروصلا  ریغ  يرخأ  هروصب  لب  اهتاذب  موقی  یـشلل ء ال  هیدادعتـسالا  هوقلا 

.تاجزتمملا هروص  ریغ  يرخأ  هروصب  روصملا  نئاکلا  رمألا  یف  هوقلاب  هتباث  اهنأ  هانعم 

نم نئاکلا  نأ  نم  انرکذ  ام  هب  دارأ  هلعل  لب  ملـسم  ریغ  دـسفت  ـال  اـهنأ  عم  اـهل  نوکی  رمأ  یلع  لدـی  نأ  دارأ  اـمنإ  لـجرلا  نإ  هلوق  و 
لوصح نم  مزلی  ءایـشألا و ال  رئاس  هوق  اهیف  نئاکلا  اذـه  هروصل  هلماحلا  هداـملا  نـأل  تاـجزتمملا  کـلت  دوجو  هوق  هیف  تاـجزتمملا 

.دادعتسالا ینعمب  یتلا  هوقلاب  اهب  موقی  هروص  نم  دب  لب ال  یشلا ء  کلذ  لوصح  یشلا ء  یلع  هوقلا 

لماح عم  دجوت  امنإ  هعم و  دـجوت  یـشلا ء ال  یلع  هوقلا  هعم و  دـجوت  یـشلا ء  هوقف  یـشلا ء  یلع  هوقلا  یـشلا ء و  هوق  نیب  قرف  معن 
.هیلع يوقملل  بسانم  روصب  لماحلا  کلذ  انرتقم  هتوق 

- یمل حیضوت 

یف امیـس  هیناویحلا  هیتابنلا و  هیندـعملا و  تانئاکلا  یف  یلوألا  رـصانعلا  روص  نـالطب  یلع  هضهاـن  نیهاربلا  جـجحلا و  نأ  تملع  اـمل 
هایحلا و هروص  لبقت  نأ  اهنأش  نم  كالفألاک  رصانعلا  هذه  نأ  کلذ  یف  یمللا  ببـسلا  نأ  ملعاف  يوقلا - هیراسلا  ءازجألا  ههباشتملا 

اهتدام یف  هیراس  اهتروص  نأل  دـسافتلا  داضتلل و  اهلوبق  اهدوجو و  هسخ  هیناویحلا  هروصلا  کـلتل  اـهلوبق  نع  اـهل  عناـملا  نکل  ملعلا 
دوجوم دض  هل  ام  لکف  هدضب  دسفنی  نأ  دض  هل  ام  نأش  نم  داضتلا و  محازتلا و  همسقلا و  مسج  وه  امب  مسجلا  نأش  نم  هینامسجلا و 

روضح نع  هرابع  كاردإلا  كاردإلا و  نع  هثعبنم  هدارإـب  كرحی  كردـی و  ثیحب  یـشلا ء  نوک  هاـیحلا  نـأل  هاـیحلا  لـبقت  ـال  هعم 
هل روضح  مسج ال  وه  امب  مسجلا  رمأ و  دنع  یش ء  هروص 
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هدوجو نوکی  ام  لاصفنالا و  هلوبق  قواسی  هلاصتا  وه  يذلا  هدوجو  هتبیغ و  مزالی  هروضح  نأل  هریغ  دنع  هتاذ و ال  دنع  یش ء ال  دنع 
.دوجولا نم  افیعض  اوحن  الإ  دوجو  هل  نوکی  همدع ال  لباق 

طقف مسج  وه  امب  مسجلا  دوجو  ریغ  رخآ  دوجو  هلف  هتاذ  ریغ  وأ  هتاذ  كردی  ام  لکف  هتاذ  ریغ  رخآ  ارمأ  هتاذ و ال  كردی  اذـهل ال  و 
اهداضتل و هیـسقطسألا  طئاسبلا  هذه  نإف  دسافتلا  داضتلا و  لوبق  نع  ادیعب  ادوجو  هدوجو  نوکی  نأ  دب  هایحلا ال  نم  برـضب  لباقلاف 

اهنأل هیفیک  اهل  لصح  اهدسافت  اهداضت و  هوق  مده  هصتخملا و  اهتیفیک  هروص  ترـسک  املک  هایحلا و  رثأ  لوبق  نع  هدیعب  اهدسافت -
اذـهب تلبق  دوجولا و  نم  رخآ  ابرـض  تلبق  هجوب  لکلا  نع  هقلطم  هجوب و  لکلل  هعماج  اـهنأک  هطـساو  اـهنوکل  لـکلا و  نیب  هطـساو 

هداـملا تنعمأ  اـملکف  اـهب  قیلی  هجوب  اـهتحت  اـم  یلع  هلمتـشم  یه  یتـلا  كـالفألا  هاـیحب  ههیبـشلا  هاـیحلا  نم  ابرـض  یعمجلا  دوجولا 
- عبرألا نع  ولخلا  هلزنمب  يذـلا  یعمجلا  طسوتلا  بناـج  یلإ  اـهتروس  هعبرـألا و  تاـیفیکلا  هذـه  فارطأ  نع  جورخلا  یف  هیمـسجلا 

مسجلل یتلا  هلیـضفلا  هیاغ  لامکلا و  عفرأ  تلان  طسوتلا  هیاغ  یلإ  تلـصو  اذإ  یتح  فرـشأ  هایح  لمکأ و  الامک  متأ و  هروص  تلبق 
نم لاح  یف  اهرهاوج و ال  یف  دـسافت  اهیف و ال  داضت  یتلا ال  كالفألا  بکاوکلا و  لثمل  نوکت  یتلا  هیقطنلا  هاـیحلا  یه  اـهلانی و  نأ 

.اهعاضوأل هیبسن  رومأ  یف  الإ  هراقلا  اهلاوحأ 

نإف لطبملا  دسفملا  نع  هبیکرت  مسجلا و  ظفح  یه  و  هایحلا - راثآ  ضعب  اهیلع  بترتی  هیندعم  هروص  هیرصنعلا  هداملا  لانی  ام  لوأ  و 
رـصانعلا و نم  اهریغل  نداعملا  هرواجم  فالخب  نامز  لقأ  یف  داسفلا  بجوی  ضعبل  اهـضعب  رانلا  ءاوهلا و  ضرألا و  ءاملا و  هرواـجم 

.هعرسب اهریغ  اهیف  رثؤی  نأ  نع  اهظفحت  هروصلا  نإف  تانوکملا 

هایحلا راثآ  نم  تلان  تلبق و  هداضتملا  اهفارطأ  نع  اجورخ  تایفیکلا و  نیب  اطـسوت  تدادزا  اذإ  مث  ءاقبلا  هایحلا و  راثآ  نم  رثأ  اذهف 
هدایز لدبلل و  داریإ  بیکرتلا  هئیهلا و  لصأ  یلع  هظفاحملا  عم  اهیلع  بترتی  هیناسفن  هروص  اهیلع  ضیفیف  يوقأ  ابرض 
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نع جورخلا  طـسوتلا و  یف  تنعمأ  اذإ  مث  هدـلوم  هـیمنم  هیذاـغ  هظفاـح  نوـکتف  لـثملل  تداـفأ  هـیمکلا و  هـقلخلا و  یف  لـصألا  یلع 
یلإ تغلب  اذإ  مث  لعفلا  كاردإلا و  هایحلا و  نم  اهتاجرد  توافت  یلع  هدارإلاب  هکرحتملا  هکردـملا  سفنلا  هاـیحلا و  تلبق  دادـضألا 

لقعت و اهکاردإ  هیقطن و  هایح  اهتایح  هیلامک  هیناسفن  هروص  اذ  نوکیف  یقبألا  متألا  هایحلا  یلعـألا و  فرـشلا  تلاـن  هفاـطللا  هیاـغلا و 
.هیمکح اهلاعفأ  هیرکف و  اهتکرح 

يوقأ و وه  املک  صقنلا  لامکلا و  هسخلا و  فرـشلا و  یف  هبترتملا  هبقاعتملا  هیدوجولا  روصلا  هذه  نأ  تملعف  كدنع  اذـه  ررقت  اذإ 
صقنأ و وه  امیف  تناک  یتلا  صئاقنلا  هنع  لوزیف  یلعأ  متأ و  وه  املک  اضیأ  هداـضتملا و  رـصانعلا  هذـه  نع  هءارب  دـشأ  وهف  فرـشأ 
فطلألا و هجولا  یلع  هیتابنلا  سفنلا  هدـیفت  تناک  ام  رئاظن  هدافإل  هیناویحلا  هسفن  یفکی  لب  هیتابن  سفن  اذ  ناویحلا  سیلف  رثکأ  یندأ 

نع تابنلا  ظـفح  اـهعم  ردـصی  يرخأ  هروص  اـهعم  نوکی  نأ  نع  هیف  اـهئانغ  ظـفحلا و  لـصأ  اـهتدافإ  یف  هیتاـبنلا  سفنلا  یف  اذـکه 
.امهریغ دسفملا و  دربلا  دیدشلا و  رحلا  نم  تافآلا  فونص 

ول اهنأ  هثالثلا و  دیلاوملا  نم  یـش ء  یف  لعفلاب  هدوجوم  ریغ  هداضتملا  رـصانعلا  روص  نأ  ققحتی  تبثی و  اهلک  تامدـقملا  هذـه  نمف 
هروصلا یلإ  اهتبـسن  هدام  لک  نأ  تملع  دـق  کنأل  اهیلع و  هیلامک  هروص  دورو  نع  اهتاوذ  تعنمل  لعفلاب  اـهنم  یـش ء  یف  تدـجو 

لاط و اذإ  ریـصق  طخک  هناصقن  مت  صقان  لک  اذـک  يداحتا و  بیکرت  هداملا  هروصلا و  نیب  بیکرتلا  نأ  ماـمتلا و  یلإ  صقنلا  هبـسن 
.همات هرئاد  وأ  هرئاد  فصن  تراص  یتح  تمظع  اذإ  هرئاد  سوق 

اتوقای الإ  سیل  توقایلاف  یه  ام  یه  اهب  یتلا  هروصلا  ریغ  يرخأ  هروص  دیلاوملا  هدامل  نوکی  نأ  نکمی  الف  کلذـک  رمألا  ناک  اذإ  و 
ادوجو تانئاکلا  لمکأ  هنکل  هدحاو  هیهام  هل  دحاو  دوجوم  هنإف  ناسنإلا  یتح  ناویحلا  تابنلا و  اذـک  توقایلا و  لعف  الإ  هل  لعف  و ال 

ام یعمجلا  صاخلا  هدوجو  یلع  بترتی  هینادـحو - اهدـشأ  ادوجو و  اهطـسبأ  هنأ  عم  هطاـسب و  هینادـحو و  اهدـشأ  هیهاـم و  اـهمتأ  و 
تابنلا دامجلا و  رصانعلا و  یلع  بترتی 
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.اقرفتم ناویحلا  و 

اعمج رثکأ  هنإف  هینامسجلا  داوملا  نم  اعافترا  رثکأ  و  هینادحو - دشأ  ادوجو و  فرـشأ  وه  ام  لک  یف  لاحلا  ساقی  نأ  بجی  اذکه  و 
نأ بجی  یعقاو - ناکمإ  وأ  هیدادعتـسا  هوق  هدامب و  قلعتلا  نع  سدـقملا  یقیقحلا  طیـسبلا  نأ  یتح  الاعفأ - اراـثآ و  رفوأ  ءایـشألل و 

هل قفو  نم  رکذتیلف  هیلع  دیزم  امب ال  هلیلد  انحضوأ  هلیبس و  انیب  امک  تادوجولا  لک  أدبم  هدوجو  ءایشألا و  لک  هتاذ  نوکی 

فرشلا هلیضفلا و  یف  هتوافتم  هیعیبطلا  تادوجوملا  نأ  نایب  یف  ( 18  ) لصف

هراشا

هرئاس لامکلا  وحن  ههجوتم  هیـصخش  هدـحاو  هعیبط  انهاه  ناکف  جـیردتلا  یلع  يدوجولا  ضیفلا  لوبقل  هئیهتم  هیمـسجلا  داوملا  نأ  و 
اهعفرأ یلإ  لزانملا  یندأ  نم  هیقرتم  سدقلا  ملاع  یلإ 

ضعبب اهضعب  هلصتم  هضاعبأ  دحاو و  ریبک  ناویح  هلک  ملاعلا  هدحاو و  دوجولا  راد  نأ  قحلا  و 

هرواجم نوکت  نأ  یغبنی  دوجولا  نم  هیلامک  هبترم  لک  نأ  ینعمب  لـب  فارطـألا  حوطـسلا و  داـحتا  يرادـقملا و  لاـصتالا  ینعمب  ـال 
ثیحب هیلاخ - فعـضلا  یف  اهتحت  وأ  هدـشلا  نم  اهقوف  يرخأ  هبترم  نیب  اهنیب و  نوکی  ـال  نأ  و  يدوجولا - لاـمکلا  یف  اـهیلی  هبترمل 

فرـشألا و ناکمإلا  هدـعاق  نم  دافتـسم  هیلع  ناهربلا  اندـنع و  زئاج  ریغ  کلذ  نإف  دـعب  ققحتی  مل  تاجرد  وأ  هجرد  ناـکمإ  روصتی 
.سخألا ناکمإلا  هدعاق  یه  يرخأ  هدعاق 

.لوألا ملعملا  نع  هثورومف  یلوألا  امأ 

نوکلا تحت  اـمیف  ناـتیراج  ناتدـعاقلا  و  هللا - ءاـش  نإ  هب  قیلی  عضوم  یف  اـمهرکذ  یجی ء  هللا و  نوـعب  اهعـضاو  نحنف  هیناـثلا  اـمأ  و 
.صخش لک  لاح  بسحب  نیتیراج  انوکت  مل  نإ  عاونألا و  بسحب 
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لک نیب  هنم  مزلی  عیمجلا  لوصح  بجو  ول  نذإف  ریداقملا - بتارمک  ضرفلا  بسحب  هیهانتم  ریغ  فعـضلا  هدـشلا و  بتارم  تلق  نإف 
.هبترتم یه  امیس و  عنتمم  کلذ  نیرصاح و  نیب  روصحم  هانتم  ریغ  ددع  فیعض  دیدش و 

عفرأ و اهـضعب  هیدوجو  تاجرد  اذ  دـحاو  صخـش  نوکی  نأب  دـحاو  دوجوب  هدوجوم  اهنم  هفئاـط  نکی  مل  ول  کـلذ  مزلی  اـمنإ  تلق 
- هددعتم يوق  وذ  دحاو  دوجوم  هنإف  ناسنإلا  نم  دحاولا  صخشلا  لیبقلا  اذه  نم  اهنیب و  قارتفا  لاصفنا و  ریغ  نم  ضعب  نم  فرـشأ 

امک هدحاو  تاذ  لکلا  اهفنص و  یف  هلضافتم - بتارم  هثالثلا  فانصألا  نم  لکل  هیعیبط و  اهـضعب  هیناسفن و  اهـضعب  هیلقع و  اهـضعب 
.هللا ءاش  نإ  سفنلا  ثحابم  یف  ملعتس 

نأ یلإ  لزانملا  یندأ  نم  اهیقرت  اهلماکت و  دوجولا و  یف  اهجردـت  یف  هیرـصنعلا  ناوکألا  لاح  یلإ  ترظن  اذإ  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإـف 
- هصیقنلا هسخلا و  یف  هیاغلا  یه  رـصانعلا و  یلویه  نأ  کلذ  نادـجولل و  اقباطم  ناهربلا  تدـجو  دوبعملا - هلـإلا  هرواـجم  یلإ  غلبت 
تائیهلا ال روصلا و  لوبق  ؤیهت  دوجولا و  هوق  وه  اهتاذ  یف  اهدوجو  وحن  نأل  ضحملا  مدـعلا  الإ  اهنم  سخأ  وه  اـم  روصتی  ـال  ثیحب 

يرخأ هروصل  الإ  هیمسجلل  لالقتسا  امک ال  هیمـسجلاب  الإ  اهل  ماوق  ذإ ال  قمعلا  ضرعلا و  لوطلل و  لباقلا  دادتمالا  اهتلبق  ام  لوأف  ریغ 
هجرد یف  امإ  هعبرألا  رصانعلا  تلصحف  هقلطملا  هیمسجلا  دعب  اهتلبقف  هیرصنعلا  هیعونلا  روصلا  یه  هیروصلا  تایعونلا  یندأ  و  هیعون -

.یقاوبلا یلإ  دوجولا  یف  اهنم  قبس  ام  بالقنا  ههج  نم  رخأت  مدقت و  یلع  وأ  روهشملا  وه  امک  هدحاو 

نم هیدوعلا  هلـسلسلا  هذـه  یف  بیترتلا  ذإ  سخألا  یندألا و  وه  ام  اـهنم  دوجولا  یف  قبـسألا  ناـکل  اـقح  یناـثلا  بهذـملا  ناـک  ول  و 
.هبوعص نم  ولخی  ناک ال  اهیأ  هعبرألا  هذه  نیب  قلطملا  سخألا  نأب  مزجلا  نکل  فرشألاف و  فرشألا  یلإ  سخألاف  سخألا 

یه هیدامجلا و  هروصلا  یه  هطیسبلا  رصانعلا  دعب  هداملا  یلع  ضافت  یتلا  مث 
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فلاختلا ناک  اذإ  هرواجملا  دنع  ضعب  یلإ  اهـضعب  بلقنیف  هریغ  هرواجم  دنع  داسفلا  لوبق  عیرـس  يرـصنعلا  طیـسبلا  نإف  اهنم  لضفأ 
لب کلذـک  تسیلف  هیدامجلا  هروصلا  امأ  رهاقلا و  بلاغلا  رهوج  یلإ  بولغملا  روهقملا  لیحتـسیف  هلعفنملا  هلعافلا و  نیتیفیکلا  اتلکب 
هجو یلع  اهایإ  هنمـضتم  اهل  هعماج  اهنأک  هعبرألا - کلت  یلإ  سایقلاب  دوجولا  هلیـضف  یف  اهنأل  اریـصق  وأ  ـالیوط  اـنامز  هؤاـقب  یجری 

فانـصأ لضافتی  مث  طسوتلا  نم  ادح  هداضتملا  عبرألا  تایفیکلا  کلت  یف  اطـسوتم  ادحاو  ارـصنع  تراص  تدـحوت و  اهنأکف  یلعأ 
هبترلا هبیرق  سخأ  یندأ و  یه  ام  اهنم  اهنإف  هفیرشلا  راثآلا  لوبق  دوجولا و  هلیضف  یف  ضعب  یلع  اهـضعب  اهدادعأ  هیدامجلا و  روصلا 

.کلذ ریغ  رداشونلا و  هرونلا و  صجلاک و  لوألا  رصنعلا  هبتر  یلإ 

یـصحت هریثک ال  فانـصأ  عاونأ و  نیفرطلا  نیذـه  نیب  ام  هوحن و  ناجرملاک و  تابنلا  هبتر  یلإ  هبیرق  فرـشأ  یلعأ و  یه  ام  اـهنم  و 
لبقی ام  یلإ  هلیضفلا  یف  هداملاب  غلبت  یتح  یندألا  نم  اهیف  هعیبطلا  جردتی  اذکه  لاعفألا و  هیئدبم  راثآلا و  لوبق  یف  هتوافتم  هلـضافتم 

.هیتابنلا هروصلا  یه  هیدامجلا و  هروصلا  راثآ  یلع  راثآ  هدایزب  هروص 

نم هقفاوی  ام  بذتجی  لب  دامجلاک  طقف  هداملا  ظفح  یلع  تابنلا  رصتقی  الف  ومنلاب  راطقألا  یف  يدامتلا  ءاذتغالا و  یه  راثآلا  کلت  و 
یف همومیدلا  دصقی  لب  اذه  یلع  رصتقی  هنم ال  برض  مث  هصخـش  کلذب  لماکتیف  هتروصک  هروص  اهوسکی  هیلإ و  اهمـضی  داوملا و 

حلصی اطـسق  هدلوملا  هتوقب  هتدام  نم  زرفیف  هیهام  اعون و  لب  دوجولا  نم  طمنلا  اذه  یف  عنتمم  کلذ  نأل  اددع  اصخـش و  دوجولا ال 
.هتروص لثم  هروص  لوبقل 

دامجلا لاح  یلع  هدئاز  تالاح  تابنلل  هلمجلابف 

هعون ظفحی  رذب و ال  ریغ  نم  تبنی  اهضعبف  ائیشف  ائیـش  اهیف  جردتیف  هدش  هرثک و  افیک و  امک و  تالاحلا  کلت  یف  هلـضافتم  هدارفأ  و 
بیرق تادامجلا و  قفأ  یف  وه  کلذـف  سمـشلا  عولط  حایرلا و  بوبه  بارتلا و  ءاملا و  جازتما  هثودـح  یف  هیفکی  رذـبلا و  رمثلاـب و 
دیلوتب عونلا  ظفح  راـمثإلا و  هوق  هیف  رهظی  یتح  بیترت  ماـظنب و  ضعب  یلع  هضعب  لـضفیف  تاـبنلا  یف  هلیـضفلا  هذـه  دادزی  مث  اـهنم 

هایإ هزیمم  هل  هلمکم  هیف  هدئاز  لاحلا  هذه  ریصتف  هلثم  هب  فلخی  يذلا  رذبلاب  لثملا 
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.لوألا یلع  یناثلا  لضفک  یناثلا - یلع  ثلاثلا  لضف  ریصی  یتح  تابنلا  یف  هلیضفلا  هذه  يوقی  مث  هلبق  ام  لاح  نع 

ناویحلا قفأ  یف  لخدی  نأ  داکی  هقفأ و  هتبترم و  یـصقأ  یلإ  غلبی  یتح  ضعب  یلع  هضعب  لضفی  فرـشی و  جردتی و  لازی  اذکه ال  و 
یهف نیتزیمتم  ریغ  اهثانإ  اهروکذ و  یتوق  ینعأ  يوقلا  هطلتخم  دـعب  اهنأ  الإ  يدـنهلا  زوجلا  مرکلا و  نوتیزلاک و  رجـشلا  مارک  یه  و 

الف ناویحلا  قفأ  یف  ریـصی  نأ  یلإ  قفألا - اذـه  یف  نعمی  دادزی و  مث  ناویحلا  قفأب  لصتی  يذـلا  اهقفأ  هیاغ  غلبت  مل  هداـیز و  لـمحتت 
.هدایز لمتحی 

هثونأ و هروکذ و  اهیف  لصحیف  اهاوق  زیمتی  ذـئنیحف  تابنلا - قفأ  نع  تجرخ  اناویح و  تراـص  هریـسی  هداـیز  تلبق  نإ  اـهنأ  کـلذ  و 
هروکذملا رـشعلا - صاوخلاب  ناویحلا  قفأ  علاط  يذـلا  لخنلاک  رجـشلا  تابنلا و  رئاس  نع  اهب  زیمتی  ارومأ - ناویحلا  لئاضف  نم  لبقی 

.ءاذغلا یلإ  یعسلا  ضرألا و  نع  عالقنالا  یه  هدحاو و  هبترم  الإ  ناویحلا  نیب  هنیب و  قبی  مل  اهعضاوم و  یف 

هلوق ص- یف  ینعملا  اذه  یلإ  زمرلا  هراشإلاک و  وه  ام  ربخلا  یف  درو  دق  و 

مدآ هنیط  هیقب  نم  تقلخ  اهنإف  هلخنلا  مکتمع  اومرکأ  : 

يرخأ تالآ  هل  تنوک  و  هؤاذغ - هیلإ  ریـسی  نأ  یلإ  هعـضوم  یف  دیقتی  مل  هئاذغ و  یلإ  یعـس  هقفأ و  نع  علقنا  تابنلا و  كرحت  اذإف 
اهـضعب فرـشیف  هیف  لضافتت  هقفأ و  لوأ  نم  ناویحلا  قفأ  یف  دـیازتت  تالآلا  هذـه  اناویح و  راص  دـقف  هلمکت  یلإ  هتاجاح  اهب  لوانتی 

.تابنلا یف  ناک  امک  ضعب  یلع 

ملأتی هعفانم و  یلإ  هلوصوب  ذـتلیف  يذألا  هذـللاب و  روعـشلا  هوق  هیف  رهظی  یتح  لامک  قوف  الامک  هلیـضف و  دـعب  هلیـضف  لبقی  لازی  الف 
نم ناک  ام  اـهنم و  برهیف  اهدادـضأ  یلإ  اـهبلطیف و  هحلاـصم  یلإ  يدـتهیف  هاـیإ  لـج  زع و  هللا  ماـهلإ  لـبقی  مث  هیلإ  هراـضم  لوصوب 
اهیف دیازتی  مث  هسیسخلا  تارشحلا  فانصأ  بابذلا و  نادیدلاک و  دلوتی  لب  لثملا  فلخی  جوازتی و ال  تابنلا ال  قفأ  لوأ  یف  ناویحلا 

ثدحی مث  ءاوس  تابنلا  یف  کلذ  ناک  امک  هلیضفلا  لوبق 
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هحالـس ناک  هدیدش  هیبضغلا  هتوق  تناک  نإف  اهتوق  بسحب  حالـسلا  نم  یطعیف  اهیذؤی  ام  عفد  یلإ  اهب  ضهنی  يذلا  بضغلا  هوق  هیف 
هردقلا ودعلا و  هدـشک  طقف  برهلا  هلآ  یطعی  لب  هتبلا  احالـس  طعی  مل  ادـج  هفیعـض  تناک  نإ  اصقان و  ناک  هصقان  تناک  نإ  ایوق و 

.هفواخم نم  هیجنت  یتلا  لیحلا  یلع 

لبنلا و يرجم  يرجت  یمرلا  هلآ  یطعأ  يذلا  حامرلا و  يرجم  يرجت  یتلا  نورقلا  یطعأ  يذـلا  ناویحلا  نم  انایع  کلذ  يرت  تنأ  و 
يرجم يرجت  یتـلا  رفاوحلا  یطعأ  يذـلا  رجاـنخلا و  نیکاکـسلا و  يرجم  يرجت  یتـلا  بیلاـخملا  باـینألا و  یطعأ  يذـلا  باـشنلا 

هیلع الک  راصل  هیطعأ  ول  هنأل  هبضغ و  هوق  ناصقن  هتعاجش و  هلقل  وأ  هلامعتـسا  نع  هفعـضل  احالـس  طعی  مل  ام  امأ  ربطلا و  سوبدلا و 
بلاعثلا بنارألاک و  هغوارملا  وأ  رویطلا  ناتیحلا و  نالزغلاک و  ناریطلا  هوق  هفخلا و  ودـعلا و  هدوجب  لیحلا  برهلا و  هلآ  یطعأ  دـقف 

.اهیف هرمتسم  همکحلا  هذه  تیأر  رویطلا  شوحولا و  عابسلا و  نم  تادوجوملا  لاوحأ  تحفصت  اذإ  اههابشأ و  و 

کلذ یف  ملکتنس  اهلک و  هذه  هل  ترخس  اهلک و  اهلامعتـسا  اهذاختا و  یلإ  يده  نأب  اهلک  تالآلا  هذه  نع  ضوع  دقف  ناسنإلا  امأف 
هتیبرت و هظفح و  لـسنلا و  بلط  جاودزـالا و  یلإ  اـهنم  يدـتها  اـم  نإ  لوقنف - ناویحلا  بتارم  رکذ  یلإ  دوعنف  صاـخلا  هعـضوم  یف 

هنإف هیلإ  ءاذـغلا  لقنب  امإ  نبللاب و  امإ  هتیذـغت  ضیبی و  دـلی و  امیف  دـهاشن  امک  ساـکنلا ]  ] ساـنکلا شعلا و  نکلاـب و  هیلع  قافـشإلا 
بیدأتلا و لبقی  ذئنیحف  ناسنإلا  قفأ  نم  برقی  یتح  ناویحلا - یف  دیازتت  لاوحألا  هذـه  لازی  مث ال  یـش ء  یلإ  يدـتهی  امم ال  لضفأ 

بورض اهب  فرـشتی  یتح  تاناویحلا  یف  هلیـضفلا  هذه  دیازتت  مث  رخألا  تاناویحلا  رئاس  نم  اهب  زیمتی  هلیـضف  اذ  بدألا  هلوبقب  ریـصی 
نم ناسنإلا  یکاحی  يذلا  ناویحلا  هبترم  یلإ  هبترتملا  هذه  یف  ریصی  مث  مهفملا  بلکلا  ملعملا و  يزابلا  بدؤملا و  سرفلاک  فرـشأ 

يری نأب  بیدأتلا  یف  یفتکی  نأ  یلإ  اهئاکذ  لامک  نم  غلبت  اههبـشأ و  ام  هدرقلاـک و  بیدأـت  میلعت و  ریغ  نم  هب  هبـشتی  هسفن و  ءاـقلت 
ناسنإلا
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.اهل هضائر  اهب و  بعت  یلإ  ناسنإلا  جوحی  نأ  ریغ  نم  هلثم  لمعیف  المع  لمعی 

زیمتلا لقعلا و  لبقی  يذلا  ناسنإلا  قفأ  یف  راص  هقفأ و  نع  اهب  جرخ  هریـسی  هدایز  لبق  اهزواجت و  نإ  يذلا  ناویحلا  قفأ  هیاغ  اذـه  و 
هل تثدـح  مولعلا و  یلإ  قاتـشا  فراعملا و  یلإ  كرحت  هبترملا  هذـه  غلب  اذإف  اـهمئالت  هروصلا  اهلمعتـسی و  یتلا  تـالآلا  قطنلا و  و 

یتلا رخألا  بتارملا  یف  کلذ  ناک  امک  هبترلا  هذـه  یف  ناعمإلا  یقرتلا و  یلع  اهب  ردـتقی  لج  زع و  هللا  نم  بهاوم  تاکلم و  يوق و 
یصاقأ یف  نونکـسی  نیذلل  ناسنإلا  بتارم  نم  یناویحلا  قفألا  کلذ  رخآب  لصتملا  یناسنإلا  قفألا  یف  بتارملا  هذه  لوأ  اهانرکذ و 

نع زیمتی  یتلا ال  ممألا  نم  مههابـشأ  جنزلا و  رخاوأ  و  جوجأم - جوجأی و  دالب  نم  كرتلا  رخاوأک  بونجلا  لامـشلا و  نم  هرومعملا 
مهیف ثدحیف  میلاقألا  طاسوأ  یف  نونوکی  نم  لاح  یلإ  اوریـصی  نأ  یلإ  مهفلا  زیمتلا و  هوق  مهیف  دـیازتی  مث  هریـسی  هبترمب  الإ  هدرقلا 

.لئاضفلا لوبق  هعرس  ءاکذلا و 

یلإف اندنع  امأ  ءامکحلا و  نم  ریهامجلا  دـنع  هسوسحملا  تادوجوملاب  یلاعت  هللا  اهلکو  یتلا  هعیبطلا  لعف  یهتنی  عضوملا  اذـه  یلإ  و 
هیروصلا هیلایخلا  ناوکألا  سفنلا و  لعف  يدتبی ء  كانه  نم  هیداملا و  هسوسحملا  ناوکألا  هعیبطلا و  لعف  یهتنی - ناویحلا  قفأ  لئاوأ 
لئاضفلا باستکا  یف  عورشلا  عقی  انهاه  نم  عضوملا و  اذه  یلإ  غلبی  یتح  دسافلا  نئاکلا  لیحتسملا  يداملا  ملاعلا  اذه  نع  هدرجملا 

یلعألا و ـإلملا  قفأ  یلإ  لـصی  یتح  داـهتجالا  یعـسلا و  هدارـإلاب و  تاـیلقعلا  ءاـنتقا  ناویح و  وه  اـمب  ناویحلا  لـئاضف  یلع  هدـئازلا 
اهلوأب و اهرخآ  اهرخآب و  اهلوأ  لصتی  تادوجوملا و  دـحأتی  اهدـنع  ناسنإ و  وه  امب  ناسنإلا  هبترم  یلعأ  هذـه  نییولعلا و  هکئـالملا 

اهنإ اهدح  یف  لیق  یتلا  یه  هرئادلا  نأل  دوعـصلا  سوق  رخآلا  اهفـصن  لوزنلا و  سوق  لوألا  اهفـصن  دوجولا و  هرئاد  یمـسی  يذلا  وه 
.اهنیعب هطقنلا  کلت  یلإ  اهب  یهتنی  هطقن و  نم  هکرحلاب  يدتبی ء  دحاو  طخ 

تلعج یتلا  ضعبب  اهضعب  اهیسق  اهدودح و  هلصتملا  هدحأتملا  یه  دوجولا  هرئادف 
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كرابت هدوج  همرک و  هتردق و  هتمکح و  اهعدبم و  اهدجوم و  هینادحو  یلع  هیناهرب  هقداص  هلالد  لدت  یتلا  یه  هدحو و  اهیف  هرثکلا 
اذإ تنأ  طیحم و  مهئارو  نم  هللا  ادـحاو و  الإ  نوکی  اهینابف ال  هدـحاو  تناک  اذإ  دوجولا  راد  نأل  مارکإلا  لـالجلا و  يذ  کـبر  مسا 

يذلا کقفأب و  لصتی  يذلا  قفألا  تفرع  اهیلإ و  تبدن  اهل و  تقلخ  یتلا  هلاحلا  یلع  تعلطا  تمهف  کیلإ و  انأموأ  ام  ردق  تروصت 
کتأشنب حیحـصلا  نامیإلا  قداصلا و  داقتعالا  کل  ثدـحف  قبط  نع  اقبط  کب  دعـصی  هبترم و  دـعب  هبترم  یف  کـلقنی  کـکرحی و 

وه ام  اهیدابم و  ضعب  نآلا  یلإ  تبـستکا  یتلا  هفیرـشلا  مولعلا  یلإ  جردـتت  نأ  یلإ  تغلب  کینیع و  نع  باـغ  اـم  تدهـش  هیقاـبلا و 
یلإ اهنم  اهعئابط و  قئالخلا و  هفرعم  یلإ  لصت  يزیرغلا و  لـقعلا  هیوقت  نهذـلا و  ذیحـشت  مهفلا و  میوقت  وأ  اهلیـصحت  یف  تـالآلاک 

هعیبـطلا و قلق  نع  نکـستف  هنیکـسلا - یهلـإلا و  ضیفلا  کـیتأی  هاـیاطع و  لـج و  زع و  هللا  بهاومل  دعتـست  ذـئنیح  هیهلـإلا و  مولعلا 
نیدجاسلا یف  کبلقت  ائیـشف و  ائیـش  اهیف  تیقرت  یتلا  بتارملاب  طیحت  و  ناوکألا - تاقبط  ظحلت  هیناسفنلا و  ضارغألا  وحن  اهتاکرح 

.تادوجوملا لزانم  نم 

هبجوم تراص  اهلبق  یتلا  دادعأب  اهدعب  یتلا  یلإ  هعیبطلا  تلـصو  اذإ  اهدوجو و  یف  اهلبق  ام  یلإ  هجاتحم  اهنم  هبترم  لک  نأ  تملع  و 
هیاغ غلب  الماک و  لصح  اذإ  هنأ  هلبق و  ام  عیمج  هل  لصحی  نأ  دـعب  الإ  هلامک  هل  متی  ناسنإلا ال  نأ  تملع  رخآ و  هجو  یلع  اهلبق  اـمل 

ماکحألا هیلقعلا و  تاروصتلا  نم  هیف  فرصتی  امیف  تاماهلإلا  هیتأی  ایهلإ  امیکح  امإ  ریصتف  هیلإ  یهلإلا  یلعألا  قفألا  رون  فرـشأ  هقفأ 
أدبم لفـسألا و  إلملا  یلعألا و  إلملا  نیب  هطـساو  ذئنیح  ریـصیف  هنطاب  هوقل  هدهاشملا  لیبس  یلع  یحولا  هیتأی  ادیؤم  ایبن  امإ  هیولعلا و 

ناسنإلا قاس  امبر  فراعملا  مولعلا و  ءانتقا  یلإ  قوشلا  نإف  هدارـإلا  قوشلا و  وه  ناـسنإلاب  صتخت  یتلا  تـالوحتلا  تاـیقرتلا و  هذـه 
.هماتلا هداعسلا  یه  هلامک و  هیاغ  یلإ  هب  يدأتیف  حیحص  دصق  میوق و  جاهنم  یلع 

هریثک بابسأل  کلذ  میوقلا و  ننسلا  میقتسملا و  تمسلا  نع  هب  جوعأ  امبر  نکل 
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ثدحت و للعل  یعیبطلا  مسجلل  مامتب  سیل  ام  یلإ  تقاس ]  ] تقوش امبر  ریخـستلا  هجو  یلع  ماسجألل  هعیبطلا  نأ  امکف  اهحرـش  لوطی 
اـضیأ کلذک  هدسفی  همدهی و  لب  دـسجلا  هعیبط  لمکی  امم ال  هارجم  يرج  ام  نیطلا و  لکأ  یلإ  قاتـشی  نم  هلزنمب  هیلع  أرطت  تافآ 
رصقت هقوعت و  یتلا  ءایشألا  یلإ  هقوسی  هکرحی و  لب  هتداعـس  وحن  هقوسی  هلمکی و ال  زیمت ال  ملع و  یلإ  تقاتـشا  امبر  هقطانلا  سفنلا 

.هلامک نع  هب 

هلاحلا یف  جاتحا  امک  ملعم  داتـسأ  وأ  دشرم  خیـش  وأ  داه - یبن  نم  یناحور  بیبط  اهیلإ  هدـشری  هیناسفن  هجلاعم  یلإ  جاتحی  ذـئنیحف 
نإـف نیبدؤملا  نیملعملا و  ءاـیبنألا ع و  یلإ  ساـنلا  تاـجاح  رثکی  کلذـل  یعیبط و  بیبط  یلإ  هدـشری  ینامـسج  بیبط  یلإ  یلوـألا 

هدـملا لاوطلا و  هنمزألا  یف  الإ  عقی  ردان ال  هیقیقحلا  هداعـسلا  یلإ  قیفوت  ریغ  نم  اهتاذـب  یفکتـسی  یتلا  هقئافلا  عئاـبطلا  کـلت  دوجو 
.هدیعبلا

یف هسفن  تیز  ناکف  هیبسک  تایقرت  هیدارإ و  تالمعت  هیلفس و  بابسأل  لج  زع و  هللا  هبهوم  ضحمب  هدوجو  ناک  اهنم  دحأ  عقو  اذإف 
هتایآ نم  همیظع  هیآ  ضرألا و  تاملظ  یف  هللا  رون  ناک  هضائرلا و  رکفلا و  بیدأتلا و  ران  هسسمت  مل  ول  یـضت ء و  داکت  هیعیبط  هلیتف 

.هللا ءاش  نإ  دعب  امیف  ناهربلاب  هتابثإ  ددصب  نحن  ٌنِیبُم و  ٌباتِک  ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  یلاعت  لاق  امک 

هضعب هب  طبترم  دحاو  طابر  یف  هالعأ  یلإ  هلفسأ  نم  هلفـسأ و  یلإ  هالعأ  نم  هلک  دوجولا  نأ  یلإ  هراشإلا  لصفلا  اذه  یف  انـضرغ  و 
یقالتی اهتایاهن و  لصتی  نأب  ماسجألا  لاصتاک  سیل  اهداحتا  هدـحتم و  هیجراخلا  اهترثک  عم  لکلا  ضعبب و  هضعب  لـصتم  ضعب  یلإ 

يوق نإف  هدـحاو  سفن  يوقک  امهریغ  سوفنلا و  لوقعلاک و  هلاعفلا  هاوق  هدـحاو و  سفنک  لب  دـحاو  ناویح  هلک  ملاعلا  اـهحوطس و 
موق هآر  امک  تاوذـلا و ال  هلـضافتم  دوجولا  هنیابتم  سفنلا  تالآ  اهنأ  موق  هآر  امک  ـال  هرثکلا  هدـحتم  ققحملا  ریـصبلا  دـنع  سفنلا 

.سفنلا ملع  یف  کلذ  قیقحت  یتأیس  راثآلا و  عضاوملا و  هریثک  تاذلا  دحاو  اهنأ  نم  نورخآ 
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هوق یه  هدام  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه  يرخأ و  هدام  هداـملل  نأ  هروص و  هداـم و  هل  ـالإ و  یعیبط  مسج  نم  اـم  هنأ  ملعی  نأ  بجی  و 
اهل هوق  هضحم ال  هیلعف  یه  هضحم  هروص  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذکه  هروص و  اضیأ  هتروصل  نأ  اهریغل و  الإ  الصأ  اهل  هیلعف  هضحم ال 

.رم امک  هعیبطلا  ملاع  هب  متخ  دوجوم  رخآ  ناسنإلا  نأ  هیف و  صقن  ضحم ال  لامک  و 

یتلا هتافـص  هئامـسأ و  نم  قحلا  قئاقح  ملاعلا  قئاقح  هیعمج  یلإ  فاضأ  يذلا  وه  لفـسألا و  یلعألا و  ملاعلا  قئاقح  هیف  عمج  دق  و 
.هعیبطلا ملاع  یف  يرغصلا  هتفالخ  دعب  ریبکلا - ملاعلا  یف  يربکلا  هتفالخ  تحص  اهب 

امف صخألا  میرکلا  ألملا  هل  دجـس  اذإ  یلاعت و  هللا  رمأب  دوجـسلاب  هکئالملا  هل  تعـضخ  قئاقحلا  هیعمج  ینعأ  هعیفرلا  هلزنملا  هذهب  و 
ْدََقل لاق  ام  کلذ  ول ال  ًاعیِمَج و  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  لاق َو  ام  کلذ  ـال  ول  لزنـألا و  لفـسألا  ـإلملاب  کـنظ 

َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  هایإ  هقلخ  یف  هتاذ  یلع  ءانث  لاق  ام  ٍمیِْوقَت و  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 
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ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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